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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 10 oktober 2018  

Plaats   : Atelier 2, Zuideinde 10, Naaldwijk 

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

Afwezig  : geen  

 
1: Ingekomen stukken  

Aanmaning WOZ gemeente Westland; Menno zal mailen 
Fonds Westland; info 

 
2. Ledenexpo 
De ledenexpo van WIT heeft onvoldoende bezoekers getrokken. De PR 
vanuit KH18 was slecht of afwezig. Weinig verkocht. Kunsthuis is door 
WIT aansprakelijk gesteld voor de schade aan kunstwerk van Tessa. De 
schade aan het kunstwerk van Tessa wordt door de verzekering vergoedt. 
Kunsthuis betaald ons 850 minus eigen risico van 113 euro. 
 
3. Kunstkrant 
Ana onderzoekt of wij abonnement moeten nemen, kosten e.d. 
 
4. Richtingsbordjes  
Arnold heeft aanvraag gedaan bij de gemeente. Wij horen nog van hun 
besluit. 
 
5. Bezoek Westland 
Irene heeft bijeenkomst bezocht. Indien wij interresante dingen hebben te 
melden centraal via Arnold aanleveren. 
 
6. Vrienden van WIT 
List maken van leden Menno/Arnold 
Opties : geen wijzigingen, vernieuwbouw, of een andere locatie? Alle 
opties worden door gemeente voorgelegd.  
Voorstel is om met andere huurders een front te vormen. Primair doel; 
blijven zitten. Bij alle andere opties vraagt dit qua geld, inzet, tijd het 
onmogelijke. Dus niet bespreekbaar zonder garanties van de gemeente. 
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9. Rondvraag 
Carel : Rotterdam gaan we op individuele basis bezoeken. 
Arnold : Ingrid Rollema kan bezocht worden, datum volgt. 
Arnold : idee voor 10 jarig bestaan; boek met kunstenaars WIT, Arnold 
foto’s, teksten Martha Vollering, opmaak Angela. Arnold vraagt offertes. 
Piet : onderzoek of er nog fondsen beschikbaar zijn bij Rabo. 
Arnold : werkgroep WKAR 2019 gaat van start 
 
 
Volgende vergadering 
Algemene ledenvergadering: 
Woensdag 21 november 2018 in Atelier 2 van WIT, Zuideinde 10, 
Naaldwijk, tijd 17.00 uur met buffet. 
 
 
 
 


