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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 11 april 2016  

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

Arnold Beugelsdijk, Gerard Jacobs, Martin Groen, 

Ana de Koning, Carel Steijn 

Afwezig : geen 

Locatie   : Zuideinde 10, Atelier 1, Naaldwijk 

 

1: Ingekomen stukken  
a. In- en uitschrijvingen Kamer van Koophandel 

b. Factuur voor Zuideinde 10 (huur) 
 

2. Investeringsvoorstellen/financiën 

Voorlopig worden geen fondsen aangewend om een 3d printer aan te 
schaffen. Voor gebruik van een printer is kennis nodig van de benodigde 

software. Voorgesteld wordt om in het najaar een workshop te 
organiseren over software en printers. 

 
Voorstel voor aanschaf van verlichting wordt goedgekeurd. Voorlopig is 

alleen licht voor voorportaal bij ingang nodig. 
 

Advertentie voor WIT is geplaatst in het Beleef Westland Magazine. 
 

Ana legt concept begroting 2016 voor. 
 

3. Jaarplanning 
Margot heeft opzet gemaakt voor de jaarplanning 2016. De nu bekende 

data worden ingevuld. Zie planning van Margot. (wordt regelmatig 

geupdate). 
 

4. Fotoboek 
Menno zal begin maken met fotoboek met uitwisselbare bladen. Inmiddels 

hebben 7 leden zich gemeld. 
 

5. Kunstgarage 
Vanuit huurdersoverleg is een prijsvraag uitgezet voor de 

buitenaankleding van de Kunstgarage. In juni wordt hier een beslissing 
over genomen. 
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Erwin en Menno leggen conceptovereenkomst aan bestuur voor, enkele 
aanpassingen zullen worden gemaakt. Erwin gaat praten met Hans T. 

 

 
6. Bestuurssamenstelling 

 
Gerard gaat stoppen met bestuursfunctie. Hij ligt motivatie toe. Bij de 

jaarvergadering in november zal dit definitief kunnen worden. Ana de 
Koning wordt verwelkomd als nieuwe penningmeester. Menno regelt de 

overdracht van de financiële zaken. Wit betaald haar contributie. 
 

7. Podium Westland 
Menno sluit bij vergadering aan voor de vertegenwoordiging van de 

Kunstgarage/beeldende kunst. 
 

 
8. Ledenexpo WIT 

Motto wordt : De kleur van WIT. 

Locatie wordt voormalig bankgebouw ’s Gravenzande. 
Martin vraagt ondersteuning bij organisatie, met name opbouw op 18/19 

mei. De opening zal door Erwin worden gedaan. 
 

7. Rondvraag 
 Het bezoek aan de website van WIT kan worden gemonitord via 

collectiefwit/wit.nl/statistiek 
 

Volgende vergadering: 
 

Woensdag 15 juni 2016 in Atelier 1 van WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk, tijd 
20.00 uur. 

  
 

 


