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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 2 september 2020  

Plaats   : Atelier 2, Kunstgarage 

Aanwezig : Erwin Weegenaar, Menno ’t Hart, Lydia Coolen, 
Martin Groen, Ana de Koning  

Afwezig : Piet, Carel, Irene 

 
1: Ingekomen stukken 
 geen 

 
2. Verslag vorige vergadering 
De bijeenkomst van 23 september gaat niet door. Lydia stuurt mail naar 
leden om ideeën over toekomst WIT te inventariseren. Communicatie met 
bestuur zal ook mogelijk zijn tijdens de ledenexpo. 
 
3. Bestuur 
Arnold legt met ingang van de ledenvergadering 2020 zijn functie 
neerleggen. Dit geldt ook voor Lydia. Arnold heeft eerder taken in mail 
omschreven. Het betreft de volgende taken: 

a. Contacten met de pers 
b. Schrijven van persberichten 
c. Berichten op facebook/twitter en website van WIT 
d. Foto’s maken en gebruiken voor media  
e. Maken van nieuwsbrief 
f. Het mede organiseren van de WKAR 
g. Contacten met pers voor WKAR 
h. Persberichten maken en foto’s plaatsen op multimedia 
i. Beelden in de openbare ruimte in het Westland 

De taken f t/m i blijft Arnold uitvoeren. 
 
Er worden geen nieuwe bestuursleden gezocht. 
 
4. Kunsthuis 
Bestuur Kunsthuis is opgestapt. Er wordt gezocht naar nieuw bestuur.  
 
5. Kunstgarage 
Atelier 2 wordt vanaf 1 september gehuurd door Piet Smal. Ana regelt 
huurcontract.  
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6. Ledenexpo 2020 
De ledenexpo wordt dit jaar in de Hofboerderij te Wateringen gehouden, 
in de maand november. Geen grote opening ivm Covid.   
 
8. Toekomst WIT 
De aparte bijeenkomst voor de leden vervalt. 
Lydia gaat leden mailen voor ideeën. 
 
9. Podium Westland 
Gaat niet door 
 
10. Nieuw lid 
Wit heeft na ballotage een nieuw lid. 
  
NAAM:                  MARYAM  MASHHOORIAZAR 
EMAIL:                 mmashhooriazar@gmail.com 
  
11. Contact met Hospice Beukenrode 
Martin polst of er nog belangstelling is voor kunst van Witters. 
 
Rondvraag 
Piet : moeten wij geen pro actief beleid voor ballotge/ nieuwe leden 
voeren? Ant. Ja, zouden alle leden moeten doen.  
 
Volgende vergadering 
Bestuursvergadering: 
 
Dinsdag 13 oktober  2020 in de Kunstgarage Naaldwijk, 20.00 uur. 
 
 
 
 
 


