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  JAARVERSLAG 2020 
Begin januari, was er in samenwerking met het Atelier en het Kunsthuis een 

gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie in de Kunstgarage. Deze werd 

goedbezocht. Dit was tevens de laatste grote bijeenkomst in de Kunstgarage, vanaf 

maart werd het samenkomen door grote groepen, de rest van het jaar, door Covid 19 

ernstig beperkt.  

Bezoek Hofboerderij 

Speciaal voor de leden van WIT kregen we in februari  van Agnes een rondleiding bij 

haar expositie in de Hofboerderij. Voortvloeiend uit de wens om meer van elkaars 

werk en motivatie te kennen, zoals uitgesproken tijdens de ledenvergadering van 

2019. 

 

 

Bestuurssamenstelling en ledenaantal. 

In 2020 traden uit het bestuur Arnold Beugelsdijk en Lydia Coolen. Normaal 

gesproken had dit statutair plaatsgevonden bij de jaarlijkse ledenvergadering in 

november. Dit jaar kon deze niet plaatsvinden en is verschoven naar 2021.  

Het ledenaantal is in 2019 met 1 toegenomen tot 25, als nieuw lid is toegetreden  

Maryam Mashhoori Azar. 

Kunstgarage. Behalve bestuursvergaderingen en dergelijke zijn in de atelierruimten 

1 en 2, aan het Zuideinde 10 te Naaldwijk, regelmatig activiteiten voor alle leden 

georganiseerd. De reguliere film- en modeltekenavonden zijn beide slechts eenmaal 

gehouden. 
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Protestactie. Als collectief hebben wij zaterdag 15 februari geprotesteerd tegen het 

beleid met betrekking tot kunst in de openbare ruimte, en met name het beeld van 

Gravin Machteld. Het beeld ligt al ruim twee jaar in de opslag zonder dat hiervoor een 

nieuwe locatie gezocht werd. De handtekeningen actie werd een groot succes en zijn 

doorgegeven aan B en W van Westland.  

Ledenexpositie. De tweejaarlijks ledenexpositie werd dit jaar gehouden in de 

Hofboerderij te Wateringen. Het merendeel van de leden deden hieraan mee. De 

expositie werd goed bezocht, zeker in het licht van lockdown tijdens de expositie. 

 

Multimedia. Via de website van WIT zijn onder andere virtuele museumbezoeken 

als link opgenomen. Ook van de app en facebook werd extra veel gebruik van 

gemaakt.  

Algemeen. 

Wit is lid van het Cultuurplatform Westland, een intermediair platform voor de 

cultuurorganisaties zowel onderling als naar de gemeente. Via dit platform kunnen te 

houden exposities en dergelijk worden doorgegeven, dan worden deze geplaatst in de 

cultuuragenda. 

Wit is ook lid van Bezoek Westland, een informatie platform voor evenementen en 

dergelijk. Kunstenaars van WIT kunnen hier zaken als workshops e.d. gratis 

adverteren.   

WIT blijft als collectief een belangrijk aanspreekpunt voor de buitenwereld, waarbij 

onze website een belangrijke rol speelt.  

Opgemaakt  :  december 2020 door Menno ’t Hart, secretaris WIT. 

 

 

 


