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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 15 december 2015  

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

  Arnold Beugelsdijk, Carel Steijn, Gerard Jacobs, 

Martin Groen 

Afwezig : geen 

Locatie   : Zuideinde 10, Atelier 1 

 

1: Ingekomen stukken  
a. aanvraag lidmaatschap van Piet Smal 

b. Factuur voor Zuideinde 10 (huur) 
 

2. Investeringsvoorstellen 

Menno stelt voor om een substantiële investering in het collectief te doen, 
gezien de relatief goed gevulde bankrekening. Voorstel van Menno is de 

aanschaf van 3d printer. Deze zou ook bij door de andere gebruikers van 
de kunstgarage gehuurd kunnen worden. Menno onderzoekt de 

mogelijkheden, moeilijkheden en prijzen. Martin stelt voor om een betere 
verlichting voor expomogelijkheden in de Kunstgarage aan te schaffen, hij 

zal informeren naar de kosten van een dergelijk systeem. 
 

3. Jaarplanning 
Margot wil opzet maken voor de jaarplanning 2016. Wat nu al bekend is, 

doorgeven aan Margot. Margot zal een week voor de volgende 
vergadering opzet rondmailen (rond 3 februari 2016). 

De ledenexpo zal in 2016 in mei plaatsvinden, exacte plaats en data 
volgen. 

Eerste sessie modeltekenen zal op 13 januari 2016 worden gehouden 

(Kunstgarage, model krijgt 35 euro cash betaald, actie Menno)  
 

4. Nieuwjaarsbijeenkomst 
De nieuwjaarsbijeenkomst zal op 2 januari 2016 plaatsvinden. 

 
5. Ledenvergadering 2015 

Punten die bij de ledenvergadering naar voren zijn gekomen. 
 Voorstel om societeitsavonden in de Kunstgarage te houden. 

 De contributie zal met instemming van de leden worden verhoogd 
naar 55 euro per jaar. 
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 De eigen bijdrage voor maken van film van Hans Tersteege zal een 

eigen bijdrage van 75 euro worden gevraagd. 
 Bij activieten van WIT zullen wij flyers maken 

 Op de ledenvergadering kwamen weinig leden, in vervolg sturen we 

een herinneringsmail enkele dagen voor de vergadering 
 Kleinschalige expo inrichten voor leden in de openbare ruimte van 

de kunstgarage, wisseling elke maand. Exposeren is voor eigen 
risico van de exposant. 

 
 6. Penningmeester 

 
Erwin heeft onderzocht of de aanstelling van een penningmeester die geen 

kunstenaar is mogelijk kan zijn. Dit is niet noodzakelijk, penningmeester 
moet wel lid zijn. Bij een aanstelling moet wel duidelijk zijn dat het 

lidmaatschap dan net zolang duurt als betreffende functie wordt vervuld. 
Opzeggen kan door het zittend bestuur. 

Arnold zal Ana de Koning inlichten, waarna een oriënterend gesprek met 
Menno gehouden kan worden. 

 

7. Rondvraag 
 Arnold stelt voor linnen tasjes met opdruk aan te schaffen, dit kan 

voor 5 euro per stuk. Volgens Gerard kan dit beduidend goedkoper 
en zal hiernaar informeren. 

 Carel maakt groepsapp voor WIT 
 Voorstel om presentatieboek van Witters te maken, voor elk lid 

pagina met portretfoto en 2 foto’s van representatief werk. Arnold 
verzameld info, Menno maakt boek met verwisselbare bladen. 

 Martin : is een webshop iets voor WIT? ; vraagt goede afhandeling, 
is nog niet zo simpel 

 Martin : is kunst coördinator bij Ockenburg. Hier kan kunst binnen 
en buiten worden geëxposeerd. 

 
 

Volgende vergadering: 

 
Woensdag 10 februari 2016 in Atelier 1 van WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk, 

tijd 20.00 uur. 
 

 
 


