
 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING WIT 

29/8/2018 

Afwezig: Menno, Irene. 

 

1. Opening/mededelingen. 
- Besloten wordt een bloemetje te sturen naar Menno die net terug is uit het 

ziekenhuis. 
- Reservesleutels van dit gebouw zijn overgedragen van Gerard aan Arnold. 
- Nieuwe leden zijn Agnes Esenkbrink en Rachel de Liefde, ze worden toegevoegd aan 

de app groep.  
 
2. Verslag vorig overleg. 
- Arnold is per abuis niet als aanwezige vermeld. 

 
3. Naar aanleiding van en lopende zaken. 
- Expo van 10 WIT leden in gemeentehuis Westland start 31/8/18, max 3 weken; 

voortaan wordt jaarlijks in september kunst geëxposeerd aldaar. 
- Goedkeuring fin. overzicht 2017 door accountant volgt nog. 
- De voorzitter heeft een mail verstuurd, WIT wil graag betrokken zijn bij evt. 

oprichting museum Westland. 
- Lydia  doet verslag van het overleg met de 3 partijen en Cultuurweb in de 

kunstgarage: over het nog te bouwen complex achter het gebouw is veel verwarring 
en onzekerheid. 
De plannen van de projectontwikkelaar zijn nog niet helder maar alles lijkt mogelijk. 
Idee is een gebouw met meerdere functies o.a. voor verstandelijk gehandicapten. 
Erwin en Lydia zullen het volgende overleg met alle partijen bijwonen. Uitgezocht 
moet worden hoelang de huidige huurperiode loopt en wat de opzegtermijn is.  

- Kunstwerk gevel. Menno moet aangeven wat de begroting is, het Cultuurweb zal 
fondsen benaderen.  

- Bruine bordjes als aanwijzing naar Kunstgarage, Arnold pakt verder dit op en heeft al 
contact met iemand van de gemeente.  

 
4. Bezoek Westland. 

Zie www.bezoekwestland.nl , waar WIT nu ook opstaat. WIT is lid, leden kunnen 
onder de naam van WIT ook activiteiten melden of zelf lid worden. 

 
5. Leden expo. 

Margot, Menno en Martin organiseren e.e.a. voor WIT, 20 leden doen mee. De 
opening is op 22/9 om 19.30 uur. Het Kunsthuis regelt alles en heeft een contract 
opgesteld, wij betalen 75 euro ikv de opening. 



Thema: Alles is WIT. Erwin spreekt een woordje. Ook zijn er demo’s en korte 
workshops door o.a. Arnold in het hele pand. De leden onderling moeten de 
aanwezigheid verdelen, er wordt een schema gemaakt waarop men kan intekenen. 
Het Kunsthuis is open op vrijdag van 19.00 tot 21.00, zaterdag en zondag van 13.30 -  
16.30 uur. 

 
6. Podium Westland. 

Vindt plaats op 15/9 van 12.00 tot 17.00 uur. De kunstgarage doet mee in de route, 
om 16.00 uur is daar een kunstkwis. Martin koopt een groot doek waarop iedereen 
die langskomt mag mee schilderen. Zo mogelijk is e.e.a. buiten. Alle leden worden 
hierover gemaild.  

 
7. Overige zaken/rondvraag. 
- Nieuw visitekaartje, Ana regelt het drukwerk. 
- Puur Westland, agendapunt van Menno schuift door naar volgende vergadering. 
- Bezoek aan andere kunstenaars, bv. Streetart, Voorlinden, Rosegaarden, Ingrid 

Holleman, mevr. Kortekaas. Arnold en Carel kijken naar mogelijkheden. Voorlinden in 
2019 als werk van Armando daar wordt getoond. 

- Nieuwsbrief wordt a.s. week verspreid, ook expo’s van leden kunnen vermeld 
worden.  

- De a.s. jaarlijkse ledenvergadering is op 21 november vanaf 17.00 uur met buffet, 
conform vorig jaar. 

- Margot wordt zeer bedankt voor haar bijdrage in het bestuur en krijgt een mooi 
boeket. 

- Volgende vergadering bespreken we de besteding van een deel van het spaargeld 
van WIT; waarmee kunnen we kunstenaars echt ondersteunen, naast een extra uitje 
of etentje.  

- Wo 10 oktober a.s. is de volgende bestuursvergadering. 
  

 
 


