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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 13 april 2022  

Plaats   : Atelier Piet 

Aanwezig : Erwin Weegenaar, Menno ’t Hart, Piet Smal, Ana 

de Koning, Martin Groen, Hanita van Brussel 

Afwezig :  Carel Steyn 

 

1: Ingekomen stukken 
A: Kamer van koophandel (inschrijving UBO) 

B. Afscheid Jeroen Kunstman. 
 

Ad A 
Menno heeft formulier ingevuld en opgestuurd. Voorlopig Menno als UBO 

(ultimate benificial owners) opgegeven. Het UBO register maakt 

transparant wie de belanghebbende van de organisatie zijn. Het UBO 
register komt voort uit Europese regelgeving en is verplicht voor 

verenigingen zoals de onze. Een en ander ter voorkomen van fraude, 
witwassen en terrorismefinanciering. 

 
Ad B 

Mail over afscheid Jeroen Kunstman van het cultuurweb (15 mei 2020). 
 

2. Opmerkingen vorig verslag 
Het financieel verslag is gezien en goedgekeurd door bestuur: aanvulling 

verslag 16 februari 2022. 
 

3. Bestuur 
Hanita stelt zich voor aan het bestuur en geeft aan dat zij het bestuur wil 

aanvullen. Zij sluit zich ook aan de bij organisatie voor Westlandse Kunst 

en Atelier route (op 6 en 7 mei 2023). 
 

4. Kunst in de etalage 
Ana heeft een kraam voor wit gereserveerd, zij benaderde de leden om 

mee te doen op 7 mei 2022. 
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5. Ballotagecommissie 
Er is in klein comité gesproken met de ballotagecommissie. 

Overeengekomen is : 

- om elke 2 jaar een nieuw lid op te nemen in de commissie (wij vragen 
Catherine Pineau).  

- ballotageformulier moet worden vereenvoudigd 
- vertrekkende leden vragen naar motivatie (ter lering) 

- toestaan van niet werkende leden   
 

6. Ledenexpo 
Deze wordt gehouden in de Kunsthalte van 27 augustus tot en met 9 

oktober. De jaarlijkse ledenvergadering kan dan tevens worden gehouden, 
bijvoorbeeld in het laatste weekend van de expo. En een kunstenaarscafe 

bij de finishsage. Volgende vergadering commissie voor de organisatie 
samenstellen. 

 
7. Teruggave energie 

De teruggave van de gemeente voor de energie van de kunstgarage wordt 

aan de huurders terugbetaald. 
 

 
Volgende vergadering 

 
15 juni 2022 bij atelier Piet 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


