
 Verslag bestuursvergadering  
 

Datum bijeenkomst : 7 augustus 2019 

Plaats : Atelier 2, Zuideinde 10, Naaldwijk 

Aanwezig  : Arnold Beugelsdijk (AB), Erwin Weegenaar, 

  (EW), Lydia Coolen (LC), Irene stabij (IS), 

  Carel Steijn (CS), Piet Smal (PS) 

Afwezig : Menno ’t Hart (MH) (vakantie), Martin Groen 

  (MG) (vakantie), Ana de Koning (AK)  

  (vakantie) 

1: Ingekomen stukken   

Geen   

  

2. Verslag 5 juni 2019  

Waar gaat de Glazen Pluim over en moeten wij er iets mee? (allen) 

Verder goedgekeurd. 

 

3. Haagsche kunstkring  

De Haagsche kunstkring organiseert open expo.  

Vervalt: De Haagsche kunstkring organiseert geen open expo. 

 

4. WKAR site en WKAR 2021  

Irene bespreekt de reacties van bezoekers. 

O.a. kwestie Watertoren. 

Linkjes van interviews plaatsen op de site van WKAR.(AB,CS) 

Ateliers meer zichtbaar maken door bijv. Beach Flags. 

Pdf route anders indelen zodat het past op alle media. 

Google Maps kaart maken, uitzoeken(CS) 

Ana geeft volgende keer inzicht in financiën (AK) 

 

5. Nieuwsbrief  

Arnold stuur teksten nieuwsbrief over model/portret tekenen, filmavond 

en andere zaken naar Carel. (AB) 

Carel stuurt nieuwsbrief aan diegenen die matchen met het onderwerp 

(“vergelijk abonnement”) (CS) 

Volgende vergadering uitleg nieuwsbrief  

Laptop en beamer nodig (MH) 



6. Kunstmuseum  

Erwin heeft contact gehad; museum komt voorlopig in gebouw van het 

Westland museum, er volgt eerst nog een haalbaarheidsonderzoek.  

Loopt nog (EW) 

 

7. Jubileum WIT  

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

middag/avond. Loopt nog (PS, IS, MG) 

  

8. Podium Westland  

Info volgt (Martin is gedelegeerde) (MG).  

  

9. WWS (Westlands Wandje en Standje).  

Over exposeren in Westlandse horecabedrijven  

Piet heeft Ronald van Galen gesproken over de mogelijkheden. Ronald zal 

nog van zich laten horen. Loopt nog. (PS) 

  

10. Expo gemeentehuis  

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

Verdilaan te Naaldwijk. Op 7 september is er tijdens Podium Westland 

gelegenheid om meer te exposeren op ezels. 

Geen actie. 

  

11. Monster  

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

bemenst worden en wanneer is het. Debbie Bond zou informatie leveren. 

Loopt nog 

 

12. Bezoek Westland kunstmaand 

Items leveren aan de organisatie in verband met “september 

kunstmaand”  

Bijv: WIT bij Podium Westland, Atelierbezoek WIT, Rondleiding beelden, 

Workshops, Tess-keramiek, Kuntgarage noemen, op slimme wijze ook 

galerieën in Westland noemen (KH18, Hofboerderij, Velkoop? Zuidkoop?) 

ook al werken wij niet met hen samen (AB, CS). 

 

13. Kunstgarage site 

Gemeenschappelijke site (portaal) opnieuw ter discussie brengen(LC?) 

 

Rondvraag  

Filmavond dinsdag 27-8, Modeltekenen dinsdag 24-9 

  

Volgende vergadering  

Bestuursvergadering:  

Woensdag18 september 2019 in Atelier 2 van 

WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk, 20.00 uur.  


