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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 4 maart 2020  

Plaats   : Atelier 2, Zuideinde 10, Naaldwijk 

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

Martin Groen, Piet Smal, Arnold Beugelsdijk, Carel 

Steijn, Irene Stabij 

Afwezig : geen 

 

1: Ingekomen stukken  
a. Factuur bezoek Westland 

b. Aanbieding NABK 
c. Mail van Hans M/Rachel/Agnes/Piet 

 
2. Verslag vorige vergadering 

Punt 2   : Uitwisseling met andere kunstenaarsverenigingen blijft staan. 
Punt 5   : Westland wand loopt. 

Punt 10 : Vergroting ramen atelier 3 en 4 blijft staan. 
 

Ad 1b 
Bij lidmaatschap van min 10 leden korting op lidmaatschap. Erwin kijkt 

naar site of dit iets is voor WIT. Menno en Martin zijn eerder lid geweest 
en stellen dat het niet veel oplevert.  

 

Ad 1c 
Naar aanleiding van mail van Hans Mulder over de overnamekosten van 

de inboedel atelier 2 wordt besloten een verdeling van 50/50 te hanteren, 
dus 750 voor wit en 750 voor verhuurder. Besluit over volgende huurder 

nemen in a.s. bestuursvergadering. 
 

3. Kunsthuis 18 
Martin en Piet zijn bij Cultuurweb geweest. Cultuurweb gaat alleen 

bemiddelen en geen personele inzet leveren. 
De brief met aanpassingen, op basis van concept Ana, wordt verstuurd 

aan bestuur Kunsthuis. 
 

4. Protestactie ’s Gravenzande 
De actie leverde in twee uur tijd ca, 270 handtekeningen op. Arnold gaat 

naar inloopspreekuur toe.  
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5. Ledenexpo 2020 

De ledenexpo wordt dit jaar in de Hofboerderij te Wateringen gehouden, 
in de maand november. Organisatie commissie : Irene/Piet en Martin. Mail 

(MG) uitsturen voor 1 april inzake deelname leden. 
 

6. Kunstbeurzen 
Marting heeft onderzocht wat deelname aan ADAF kost. Voor een collectief 

is dit 1270 euro. Volgende vergadering bespreken. 
 

 
Rondvraag 

Arnold : geeft lezing over de kunst ten tijde van WO II. Ook wellicht 
geschikt voor WIT. 

Lydia : moet er geen flyer komen voor de filmavonden en modeltekenen; 

antw. Nee, we mogen geen reclame maken voor de filmavonden in 
verband met copyright. 

 
Volgende vergadering 

Bestuursvergadering: 
 

Woensdag 15 april 2020 in Atelier 2 van WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk, 
20.00 uur. 

 
 

 
 

 


