
verslag 18102017 WIT  Pagina 1 van 2 
 

 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 17 januari 2018  

Plaats   : Atelier 2, Zuideinde 10, Naaldwijk 

Aanwezig : Menno ’t Hart, Erwin Weegenaar, Margot Goppel, 
Arnold Beugelsdijk, Lydia Coolen, Martin Groen, 
Carel Steijn 

Afwezig  : Irene (ziek) 

 
1: Ingekomen stukken  

Mail Arnold 
Mail Margot over stip 

 
2. WKAR 
Arnold wil minderen. Catherine Pinneau en Tessa Droog willen deelnemen 
aan de commissie. Ook Irene zal worden gevraagd. 
 
3. Podium Westland 
Commissies worden weer opgestart. Martin zal voor WIT aanzitten bij de 
organisatie. 
 
4. Ledenexpo 2018 
Voor de ledenexpo is commissie worden geformeerd. Vanuit bestuur 
Margot/Ana/Menno/Martin.  
De ledenexpo vindt plaatst in het Kunsthuis, van 21 september tot en met 
21 oktober 2018. Kosten zijn bepaald op 500 euro voor de gehele ruimte.  
Cateren doen we vanuit WIT. Indien WIT leden per persoon 2 werken 
inbrengen zullen we dit ook als maximum van een eventuele jonge 
deelnemende kunstenaars eisen. Plan is om de expositie met 
workshops/lezeingen/muziek e.d. op te leuken, commissie gaat plannen 
hieromtrent maken. 
 
5. Jaarplanning  
Arnold zal data doorgeven van modeltekenen en filmavonden. Eerste 
modelavond is op 31 januari en de eerste filmavond is op 19 februari. 
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6. Investeringen 
Menno maakt projectiewand in atelier 2, Martin geeft door welke type 
beamer ze op zijn school gebruiken. Wit gaat eenzelfde beamer bestellen 
(kosten ca. 600 euro). 
Tevens 6 stuks luxaflex aanschaffen om de de ateliers 1 en 2 te 
verduisteren. 
 
6. Stip op de horizon 
Ten behoeve van de workshop stip op de horizon vragen Margot en Lydia 
input voor de SWAT analyse en krijgen dit ook. 
 
7. Gangproject 
Er zijn nog weinig reacties op het gangproject. Wordt nog verder 
uitgebreid. 
 
8. Zichtbaarheid WIT 
Carel meld WIT aan bij Bezoek Westland.nl. Dit samenwerkingsverband 
moet het voornamelijk hebben van onderlinge arrangementen.  
Kunstgarage heeft geen eigen site, wel is er eerder al een domeinnaam 
aangevraagd. De site zal worden opgestart en voornamelijk bedoeld om 
overige partijen te linken. 
 
9. Rondvraag 
Lydia : WIT kan in 2019 exposeren bij Collectief Ossenberg, kosten 300 
euro. 
Arnold : gaat Ingrid Rollema polsen voor atelierbezoek door WIT 
Martin : Bruine richtingsbordjes ook iets voor de kunstgarage/WIT 
 
 
 
Volgende vergadering 
Bestuursvergadering: 
Woensdag 28 maart 2018 in Atelier 2 van WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk, 
tijd 20.00 uur. 
 
 
 
 


