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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 28 maart 2018  

Plaats   : Atelier 2, Zuideinde 10, Naaldwijk 

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

Afwezig  : Ana (ziek) 

 
1: Ingekomen stukken  

 Aanvraag voor ballotage van Esenbrink, actie: ballotagecomissie 
(Arnold e.a.) 

 Brief/mail mevr. Koene, verzoek tot deelname WKAR 2019, actie 
WKAR commissie 

 WOZ aanslag 2017 van gemeente, actie : Menno (onzin, zit in 
huur van Kunstgarage, dus niet betalen en bezwaar maken) 

 Kunstroute Hoek van Holland, verzoek tot deelname, wordt bij de 
leden uitgezet (individuele deelname, niet als WIT), Arnold stuurt 
mail naar leden WIT 

 Kunst in de kroeg, aanvraag voor deelname aan Jury, actie 
Margo en Lydia 

 Mail van Arnold : beëindiging lidmaatschap Gerard Smits. 
 
2. Verslag bestuursvergadering 17 januari 2018 
Ana was ook afwezig. Collectief Ossenberg heet Galerie Ossenberg. 
Aanpassen voetnoot. 
 
3. Kunstmuseum 
Donderdag 15 maart vond er een debat plaats over het op te richten 
Kunstmuseum. Aanwezig : Arnold, Erwin (voor WIT) en Gerard Jacobs. 
Als eerste stap wordt er een locatie onderzoek gestart. Aansluiten bij 
Westland museum of Horti campus?  
WIT wil graag een adviserende rol houden, voorgesteld wordt aan de 
oprichtings-commissie iemand van het WIT bestuur erbij te betrekken, 
mogelijk alternerend. Actie : Erwin, mail aan commissie 
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4. Ledenbestand 
Gerard heeft via Arnold zijn lidmaatschap opgezegd, vanwege leeftijd en 
afgenomen interesse in de kunst.  
Moeten eventuele mogelijk nieuwe leden actief worden benaderd? Dit 
gebeurd incidenteel.  
 
5. Podium Westland 
Martin zit voor WIT bij de organisatie. Plannen worden uitgewerkt. 
Gedacht wordt aan selfieplein bij kunstgarage, speurtocht naar 
Kunstgarage en koppeling van verschillende kunstdisciplines.  
 
6. Ledenexpo 2018 
Martin stuurt mail naar leden ter deelname. Kunstuitleen stellen we nog 
even uit (jaarvergadering 2018). 
 
7. Bezoek aan beurzen e.d. 
Martin gaat kijken og ADAF iets voor WIT is. 
Lydia gaat na of we als collectief bij Artibrak kunnen huren, Arnold doet 
dit bij Artishock.  
Carel onderzoekt of we een streetart kunstenaar een workshop kunnen 
laten geven en of we atelier Roosengaarde kunnen bezoeken. 
Erwin vraagt na of we de kunstvilla in Hoek van Holland nogmaals kunnen 
bezoeken. 
 
8. Stip op de horizon 
Uit de cursus komen nog enkele ideeën, zoals video in het winkelcentrum 
de Tuinen, WOS inschakelen voor PR. Kunstuitleen via WIT. (voorleggen 
aan leden bij jaarlijkse ledenvergadering. 
 
9. Bezoek Westland 
Wit heeft zich aangesloten bij stichting Bezoek Westland. Wit is gevraagd 
materiaal voor website aan te leveren, actie Arnold. Tevens wordt 
geïnformeerd naar de mogelijkheid om de zogenaamde bruine bordjes ten 
behoeve van de Kunstgarage te regelen. 
 
10. Rondvraag 
Irene: wil graag statuten van WIT zien, Menno zal deze opsturen. 
 
 
Volgende vergadering 
Bestuursvergadering: 
Woensdag 23 mei 2018 in Atelier 2 van WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk, tijd 
20.00 uur. 
 
 
 
 


