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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 5 juni 2019  

Plaats   : Atelier 2, Zuideinde 10, Naaldwijk 

Aanwezig : Erwin Weegenaar, Menno ’t Hart, Lydia Coolen, 

Carel Steijn, Martin Groen, Piet Smal 

Afwezig : Arnold (vakantie), Irene, Ana 

 
1: Ingekomen stukken  

Fonds 1818 : verzoek nominaties glazen pluim 
Cultureelweb : compact jaarverslag 

Adrie Huisman : uitnodging bezoek atelier 
 

geen acties voor bovenstaande nodig 
 

2. Verslag 3 april 2019 

vastgesteld 
  

3. Haagsche kunstkring 
De Haagsche kunstkring organiseert open expo. Carel zet dit in de 

nieuwsbrief. (na checken van hun site). 
 

4. WKAR 2019 
Er is veel reclame geweest, ook met sandwich borden langs de wegen. 

Misschien wel meer vlaggen/banners? 
Is de combinatie met fietstocht bezoek westland nog tot stand gekomen? 

Is de WKAR route ook in google op te nemen? 
Ana geeft volgende keer inzicht in financiën. 

 
Rendement voor sommige kunstenaars beperkt, wkar is wel de plek voor 

(nieuwe) ontmoetingen. 

 
5. Nieuwsbrief 

Carel stuurt nieuwsbrief aan leden en niet leden, opletten of alle info ook 
bestemd is voor niet-leden. Info afstemmen met Arnold. Zeker als we 

nieuwsbrief ook naar bezoek westland sturen. 
 

6. Kunstmuseum 
Edwin heeft contact gehad; museum komt voorlopig in gebouw van het 

Westland museum, er volgt eerst nog een haalbaarheidsonderzoek. 
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7. Jubileum WIT 

Piet/Irene/Martin gaan dit vormgeven. Ergens in oktober op 

middag/avond. 
 

8. Podium Westland 
info volgt (Martin is gedelegeerde). 

 
9. WWS (Wesland Wandje en Standje). 

Over exposeren in westlandse horecabedrijven 
Piet heeft Ronald van Galen gesproken over de mogelijkheden. Ronald zal 

nog van zich laten horen.  
 

10. Expo gemeentehuis 
Via Lydia zijn we uitgenodigd om te exposeren in gemeentehuis aan de 

Verdilaan te Naaldwijk. Lydia stuurt uitnodigingen naar Witters. 
Er is ruimte voor 10 platte werken en klein 3d werk voor in een vitrine. 

 

11. Monster 
Verzoek uit Monster om lege winkels te voorzien van kunst. Moet dit 

bemenst worden en wanneer is het. Lydia vraagt meer informatie aan 
Debbie Bond. 

 
12. Ledenadministratie 

Menno heeft ledenbestand in excel, voorstel is om deze aan te houden. 
Mutaties naar Menno. Bestand heeft mutatiedatum; de meest recente 

datum is het te gebruiken bestand, Mutaties melden in 
bestuursvergadering. 

 
Rondvraag 

Film 8 juli  
Modeltekenen  20 juni 

 

Volgende vergadering 
Bestuursvergadering: 

 
Woensdag 7 augustus 2019 in Atelier 2 van WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk, 

20.00 uur. 
 

 
 

 
 


