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  JAARVERSLAG 2021 
Door de lockdown vanwege corona is er geen nieuwjaarsreceptie gehouden. Ook de 
bestuursvergaderingen konden beperkt fysiek plaatsvinden, een gedeelte is via zoom 
uitgevoerd. De jaarlijkse ledenvergadering van WIT is door de maatregelen vanwege 
corona uitgesteld. Om de leden enigszins te compenseren voor inkomstenverlies en 
omdat vanuit WIT minder gezamenlijke activiteiten uitgevoerd konden worden is de 
contributie voor 2021 gehalveerd.  

Van de gemeente Westland ontvingen wij financiële steun als vereniging in het kader 
van de corona. Dit is ten goede gekomen van de clubkas van WIT.  

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 2020. Dit jaar kon deze niet plaatsvinden en is bij een bestuursvergadering 
formeel afscheid genomen. 

Het ledenaantal is in 2021 is gelijk gebleven met 23 leden.  

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 samenwerking met het Kunsthalte 6 (voorheen kunsthuis 18) is 
geïntensiveerd. Aan de buitenzijde is de banner vervangen door een zevental vlaggen. 

 

Foto 1 : Nieuwe vlaggen bij de Kunstgarage. 
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Kunst in de etalage 

Wit is benaderd door ’s Gravenzandse winkeliers om kunst in de etalages te laten 
zien, o.a. door een aantal Wit kunstenaars is hier met succes gehoor aan gegeven. De 
winkeliers vonden het een leuk initiatief. 

Podium Westland 

Podium Westland had dit jaar een ander vorm. In kleine groepjes werden een aantal 
locaties bezocht, waaronder de Kunstgarage. Hier was voor deze gelegenheid een 
speciaal evenement georganiseerd. 

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 2021 door Menno ’t Hart, secretaris WIT. 

 

 

 


