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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 19 april 2017  

Plaats   : Atelier 1, Zuideinde 10, Naaldwijk 

Aanwezig : Arnold Beugelsdijk, Menno ’t Hart, Erwin 

Weegenaar, Ana de Koning, Margot Goppel, Carel 

Steijn, Menno ’t Hart, Irene Stabij, Martin Groen 

Afwezig  : Lydia  

 

1: Ingekomen stukken  
a. Brief van Menno huur 2017. 

b. Brief Margot/Lydia 
 

2. Westlandse kunst- en atelierroute 
Er worden 5000 folders gedrukt en 100 A4 posters. Voor de deelnemers 

komen er tasjes. De route zal worden afgesloten met een etentje bij de 
Westlandse druif te Monster. Maximale aandacht wordt besteed aan de 

pers en multi media. 
 

3. Kunstgarage 

Juliette van der Walle gaat Atelier 1 huren, 1 juni 2017 zal de huur en 
lidmaatschap ingaan. (Ana stuurt factuur voor gehele jaar, 55 euro). 

Laatste aanvulling op de huurovereenkomst worden besproken. Menno zal 
dit aanpassen. Overeenkomsten zullen via Ana aan huurders worden 

gestuurd. 
Vergoeding voor gebruik van ruimte door WIT wordt geschrapt. 

Argument: de huur is voldoende laag. 
Hans T. heeft huur nog niet betaald (inmiddels wel). 

 
Verlichting hal zal worden aangepast. Martin koopt langere armaturen. Het 

Atelier draagt helft van de kosten bij van eerste opstelling, Ana stuurt 
factuur naar ’t Atelier. 

 
Menno vraagt middels brief aan bestuur om restitutie huur maart 2016 

(330 euro). Dit verzoek wordt gehonoreerd op basis van gedane 

investering aan inrichting, niet voor compensatie onderhuur Hans T.  
 

Voor de aankleding buitenzijde zijn nog geen vervolgacties ondernomen 
(actie Kunsthuis).  
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Brief Margot/Lydia kan naar leden. Schrappen : de vergoeding van 100 

euro, de vergoeding zal later worden bepaald op basis van het ontwerp. 

 
4. Podium Westland 

Podium Westland zal op 2 september 2017 plaatsvinden. Martin en Menno 
gaan activiteiten trekken. Voorkeur eigen tent voor WIT o.d. Activiteiten 

zullen buiten de Kunstgarage plaasvinden. Beeldende kunst komt op 
Havenplein, waarschijnlijk in Music Store. 

 
 

5. Modeltekenen 
Bijdrage voor niet-leden wordt verhoogd van 5 naar 7,5 euro per keer. 

Volgende keer 26 april 2017. 
 

6. Onkostenvergoeding 
Naar aanleiding van mail van Margot over de onkostenvergoeding. 

Directe kosten gemaakt voor WIT worden vergoed, zaken voor projecten 

e.d. Bonnen altijd naar Ana onder vermelding van betreffende project. (let 
op budget!). Bij mogelijke onduidelijkheid inzake besteding altijd overleg 

met bestuur. 
 

7. Rondvraag 
Arnold is op vakantie van 16 mei tot en met 18 juli. 

 
 

Volgende vergadering 
 

Woensdag 14 juni  2017 in Atelier 1 van WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk, 
tijd 20.00 uur. 

 
 

 

 


