
verslag 301116 WIT ledenvergadering  Pagina 1 van 2 

 

 Verslag jaarlijkse ledenvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 30 november 2016  

Plaats   : Atelier 1/2, Zuideinde 10, Naaldwijk 

Aanwezig bestuur : Arnold Beugelsdijk, Menno ’t Hart, Erwin 

Weegenaar, Ana de Koning, Gerard Jacobs, Martin 

Groen, Margot Goppel, Carel Steijn 

Afwezige leden : Els Hoonhout, Michiel van de Voort, Piet Smal.  

(met kennisgeving) 

 

1: Bestuurssamenstelling 
Aftredend : Gerard Jacobs. Gerard wordt op gepaste wijze in het zonnetje 

gezet en ontvangt een bon voor de Naald. 
Nieuw bestuurslid : Lydia Coolen, vormt samen met Margot een 

bestuursfunctie. Voorgedragen en aangenomen.  
Ana de Koning is reeds vanaf voorjaar 2016 penningmeester. 

Frans Visee is niet aanwezig en kan derhalve ook niet worden 
voorgedragen als (aankomend) bestuurslid, wordt vervolgd? 

 
2. Verslagen 

Algemeen verslag wordt door secretaris voorgedragen. Zie bijlage I. 

Financieel verslag. Het financieel jaar loopt van jan tot jan en wordt 
tegenwoordig door een accountant opgesteld en vervolgens, na 

goedkeuring, geaccordeerd door het bestuur.  
Ana geeft tussentijdse balans, circa 10 Keuro in kas. 

 
3. Jaarplanning 2017 

Door Margot wordt continue de jaarplanning up to date gehouden.  
De planning zal ook op de site van WIT worden gecommuniceerd met de 

leden. Zie ook de informatie die via de nieuwsbrief wordt verspreid.  
 

Voorstel om kunstenaarscafé een maal per maand te organiseren samen 
met het Atelier? : wordt bekeken (Hans Mulder) 

Eventueel in combinatie met lezing o.d.?  
 

Modeltekenen, zoals in 2016 georganiseerd, wordt in 2017 gecontinueerd. 
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4. Rondvraag 

Erwin : op de kamer van Erwin zal een bibliotheek worden ingericht, voor 
en door leden. 

Catherine : kan er een vast expostiepunt komen? Of zoiets als pop-up 
store/ WIT galerie? : wordt onderzocht. 

Gerard : dakterras is ook voor WIT beschikbaar, wellicht overdekken met 
kas? 

Carel : bezoek de site Westland.nl 
Arnold : hoe is het met de aankleding Kunstgarage ? Antwoord: ligt bij 

commissie aankleding/huurdersoverleg. 
Piet : uniforme aankleding van WITTERS bij expo. Kan er centraal iets aan 

de verkoop van onze kunst gedaan worden? 
 

 
Volgende vergadering is een bestuursvergadering. 

 

Woensdag 21 november 2016 in Atelier 1 en 2 van WIT, Zuideinde 10, 
Naaldwijk, tijd 20.00 uur. 

 
 

 
 


