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 Verslag buitengewone bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 8 maart 2017  

Plaats   : Atelier 1, Zuideinde 10, Naaldwijk 

Aanwezig : Arnold Beugelsdijk, Menno ’t Hart, Erwin 
Weegenaar, Ana de Koning, Lydia Coolen, Margot 
Goppel, Carel Steijn, Menno ’t Hart, 

Afwezig  : Irene Stabij 

 

Betreft : Atelier 1. Beëindiging huur en mogelijk nieuw gebruik. 

 

1. Inleiding 

Middels een brief d.d. 28 februari 2017 heeft Hans Tersteege de huur 
opgezegd. Hij is lid geworden van een kunstenaarsvereniging bij de NDSM 
werf en kan daar ook een atelier betrekken.  

Dat betekent dat per 1 april 2017 Atelier 1 beschikbaar is en hiervoor een 
nieuwe bestemming gezocht kan worden. Bij voorkeur permanente 
verhuur aan WIT-kunstenaar. 

2. Bevestiging 

Wij doen met een mail Hans bericht van ontvangst van de brief. 
Oplevering voor 1 april 2017, bezemschoon, alle roerende goederen 
verwijderen, stickers van ramen verwijderen. Mail : actie Erwin. 

3. Doelstelling 

Voor de ateliers in de kunstgarage geldt dat de opbrengsten uit de 
verhuur de huur moeten dekken. Voor atelier 1 betekent dit op jaarbasis 
12 X 160 = 1920 euro. Dit bedrag is te hoog om uit de algemene 
middelen te onttrekken, bijvoorbeeld bij exclusief gebruik als 
verenigingsruimte. 

4. Scenarios  
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Verschillende mogelijke scenario’s voor gebruik en verhuur zijn 
besproken. 

 Workshops 

 Parttime verhuur 

 Gebruik door WIT 

 Huur door kunstenaar 

 Combinatiegebruik (Hans Mulder/Menno/WIT) 

 

5. Stappenplan 

Vooralsnog wordt gekozen voor de benadering van WIT kunstenaars voor 
permanente verhuur. De financiële risico’s zijn daarmee het laagst. Arnold 
stuurt mail, respons voor 1 april via Menno, Menno informeert dan bestuur 
over evt. keuze. 

Geen respons: dan andere kunstenaars dan Witters. (deelnemers WKar?). 

Geen respons van kunstenaars: onderverhuur via gemeente, 
combinatiegebruik e.d. onderzoeken. 

Bij tijdelijke leegstand, bij gebruik door Menno/Hans, wordt financiële 
compensatie aan hen gevraagd. (20/40 euro?).   

 

6. Huisregels 

In de gebruiksovereenkomst zal voor Atelier 1 en 2 worden opgenomen, 
dat in ieder geval twee vaste avonden per week de ruimte voor WIT- 
activiteiten beschikbaar moet zijn. Bijvoorbeeld de woensdag en 
donderdagavond. (bij gebruik van meer dan 12 keer per maand volgt 
financiële compensatie). Huur blijft gelijk. 

 
Volgende vergadering 
 
Woensdag 19 april  2017 in Atelier 1 van WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk, 
tijd 20.00 uur. 
 
 
 
 


