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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 30 september 2015  

Aanwezig bestuur : Menno ’t Hart, Margot Goppel, Erwin Weegenaar,             

Arnold Beugelsdijk, Carel Steijn, Gerard Jacobs 

Afwezig : Martin Groen (zonder bericht) 

Locatie   : Zuideinde 10 

 
1: Ingekomen stukken  

a. aanmelding Beursvloer Westland 
b. Factuur voor Zuideinde 10 (huur) 

 
2. Vorig verslag 

- bloementje en wijntje zijn bij Tessa afgeleverd 
- Gerard koopt trap voor Zuideinde 

- schoonmaak wordt samen met ’t Atelier geregeld 
- concept gebruikersoverkomst voorleggen aan Erwin, actie Menno 

 
2. Beursvloer Westland 

Vindt plaats op 29 oktober 2015. Wat bieden we als WIT? 

 
3. Streekpromotie 

Gerard en Arnold gaan onderzoeken of dit iets voor WIT is. 
 

4. Cultuurweb 
Bieden via hun website organisatiepagina. Carel kijkt of dit iets is voor 

WIT. 
  

5. Ledenexpo/opening 
De commissie voor de ledenexpo heeft naar mening van het bestuur niet 

goed gefunctioneerd, volgend jaar moet er een andere commissie komen. 
Menno licht huidige commissie leden in over voornemen bestuur. 

 
Aan de film over de leden zal Catharine Pinneau worden toegevoegd. 

Voorstel is om bij de beelden de namen van de kunstenaars toe te 

voegen. Wil Hans T. ook op film? Menno zal dit vragen. 
Film zal op de jaarvergadering worden getoond.  

De kosten voor separate filmpjes van 5-10 minuten zijn nog niet duidelijk, 
overigens door kunstenaar zelf te betalen. 
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Banner Kunstgarage is door Menno gekocht en opgehangen. 

 
Er is veel aandacht in pers voor geweest, kranten, tv en radio. 

 

6. Podium Westland 
 

Vreemd dat de Kunstgarage niet in de route is opgenomen. Dit moet 
volgende keer anders. Vraag is of Open Podium samen moet vallen met 

ledenexpo. Kan ook zo zijn dat tweede weekend van de ledenexpo 
samenvalt met Open Podium (ipv eerste weekend). Ledenexpo 2016 

wellicht in Kwintsheul? 
 

7. Nieuwe activiteiten 
 

Margo stelt retrospectief voor kunstenaars voor. (Menno gaat dit volgend 
jaar in Kunsthuis doen). 

 
Arnold gaat modeltekenen organiseren in januari 2016 (leden gratis, 

introducees moeten 10 euro betalen). 

 
8. Ledenvergadering 2015 

Voorstel van Arnold om contributie te verhogen naar 55 euro, voorleggen 
aan vergadering. 

Arnold checkt of er via vitus personen zijn die de financien van WIT willen 
organiseren. 

 
9. Rondvraag/opmerkingen 

1. Arnold geeft een overzicht van de mailwisseling met Hans T.  
2. Gerard stelt voor om buiten de regio te shoppen voor nieuwe WIT 

leden. 
3. Menno stuurt opzet factuur naar Margot 

4. Margot zal niet tekenen voor betaalpas WIT, pas wordt op naam van 
Menno gezet. 

 

Volgende vergadering: 
 

Ledenvergadering 25 november 2015, 20.00 uur te Zuideinde 10. 
 

Bestuursvergadering: 
 

Dinsdag 15 december 2015 in atelier 4 van WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk, 
tijd 19.30 uur. 

 
 

 


