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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 22 januari 2020  

Plaats   : Atelier 2, Zuideinde 10, Naaldwijk 

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

Afwezig : Carel/Irene (met kennisgeving) 

 
1: Ingekomen stukken  

Mail Gerard/Agnes/Irene inzake kunsthuis 18: wordt separaat 
behandeld op 5 februari 2020. 
Agenda film/model van Lydia. 
Van de Meer verzekeringen : ter kennisgeving aan Ana 
 

2. Verslag ledenvergadering/bijzondere bestuursvergadering van 
23 november 2019  
Toezegging van wethouder dat kunstgarage kan blijven bestaan zwart op 
wit : geregeld  
Omgang van de gemeente met beelden onttrokken aan de openbare 
ruimte en slechte opslag : er komt een protestactie op 15 februari a.s. 
De tekst van Arnold en Gerard wordt nog enigszins aangepast. Arnold 
doet melding van de actie bij de gemeente. 
Kunstenaars van WIT geven info over beweegredenen enz. Agnes komt in 
plaats van Roeland, aangezien Agnes een expo heeft waarbij zij dit wilt 
doen (9 februari a.s.). Roeland volgt later, Arnold zal nog bij hem 
navragen wat hij wil. 
Uitwisseling met andere kunstenaarsvereniging wordt nog nader 
onderzocht. 
  
3. Kunsthuis 18 
Naar aanleiding van de beroering bij de leden van WIT via mail en andere 
media nog nader gesprek met Kunsthuis 18 op 29 februari a.s. Menno 
gaat met Erwin/Piet. 
 
4. Agenda filmavonden en modeltekenen. 
Model : 3 feb, 31 mrt, 20 mei, 6 aug, 28 sept, 24 nov 
Film : 25 feb, 22 april, 18 juni, 20 aug, 20 okt, 15 dec. 
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5. Westland wand 
Er komt een lijst van deelnemende horeca. Actie Piet. 
 
6. Atelier 2 
Op termijn stopt Menno met het huren van atelier 2. Menno stelt mail op 
aan alle leden om belangstelling te toetsen. In de mail zullen tevens de 
financiële kanten en het gebruik als verenigingsruimte worden genoemd.  
Mailt uit voor 23 feb. 
 
7. Contributie 2020 
Wordt verhoogd naar 60 euro per jaar. 
 
8. Nieuwsbrief 
Actie voor alle bestuursleden : nieuwe mensen voor nieuwsbrief werven! 
 
9. Content 
Van groot aantal witleden is de content verouderd, e.e.a. blijft  
problematisch. 
 
10. Droom je huis 
Het huis van de achterburen komt op 4 meter afstand van onze 
achtergevel, voorlopig geen aanpassingen van kunstgarage, Afgaande op 
de plattegrond lijkt de gemeente voor de toekomst mogelijkheden te 
reserveren (amoveren/doorgang ter plaatse va kunsthuis). Vooralsnog is 
dit niet aan de orde. Qua bezonning zal er minder licht in de ateliers 3 en 
4 komen. Menno informeert of de ramen groter gemaakt kunnen worden. 
 
Rondvraag 
Menno : het ontwerp van de rode draad is betaald, verdere uitvoering van 
kunstwerk is gestopt. 
 
Volgende vergadering 
Bestuursvergadering: 
 
Woensdag 4 maart 2020 in Atelier 2 van WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk, 
20.00 uur. 
 
 
 
 
 


