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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 3 november 2022  

Plaats   : Atelier Piet 

Aanwezig : Erwin Weegenaar, Menno ’t Hart, Piet Smal, Ana 
de Koning, Hanita van Brussel, Carel Steyn, Martin 
Groen 

 
1: Ingekomen stukken 
A: Elise Eekhout aanvraag deelname WKAR: doorgestuurd aan Arnold/Ana 
B. Beëindiging huur atelier via app Hans Mulder 
C. Factuur ’t Atelier gebruik lokaal naar Ana. 
D. Factuur Gera van Dijk catering ledenexpositie: naar Ana (is betaald). 
E. Lydia Coolen: aanvraag flyer filmavond (er is geen flyer gemaakt). 
 
2. Ledenvergadering 8 oktober 2022 in de Kunsthalte 6 
 
Behandeld: 

 Welkomswoord van de voorzitter 
 Jaarverslag en financieel verslag door de secretaris 
 Introductie nieuw bestuurslid: Hanita van Brussel 
 Nieuwe leden voor Wit hoeven geen kunstleden (niet werkend) te 

zijn, werkenden leden altijd via de ballotage (via nieuw formulier).  
 Hoe kunnen we nieuwe leden krijgen, academies bezoeken? 
 Wit mag groter groeien, met behoud van kwaliteit. 
 Voor de activiteiten met leden wordt een activiteiten commissie 

opgericht, eerste aanmeldingen van Tessa en Ulbe. Bijvoorbeeld 
deelname kunstbeurs, uitwisseling met andere clubs. 

 Streven naar meer dynamiek. Betrokkenheid leden van WIT echter 
matig. 

 Verhuur ateliers. Hier zijn eerder geen richtlijnen voor opgesteld. De 
vergadering weet niet tot een besluit te komen wie atelier 4 mag 
huren en legt de beslissing neer bij het bestuur. Die beslist in de 
aankomende bestuursvergadering. 

 Piet Smal vraagt de vergadering of er nog op of aanmerkingen zijn 
aangaande functioneren kunsthalte 6 nieuwe stijl.  

 Afsluiting vergadering met borrel en buffet. 
 
Opm. Groot aantal leden aanwezig (22).   
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3. Kunstgarage. 
Piet heeft bij bestaande huurders geïnformeerd naar voorkeuren voor 
nieuwe huurder, die zijn er niet. Bij het bestuur ook niet en er is tot loting 
besloten. Hierbij is het lot op Hans Tersteege gevallen en niet op Loek de 
Kok. De voorzitter brengt Hans op de hoogte. Ana stuur huurcontract naar 
Hans. 
 
 
4. Overig 

 Bestuursvergadering/eten bij Martin in feb/maart 2023 
 Erwin heeft problemen met gezondheid (nieren) 
 Ana maakt inleidende tekst bij ballotage formulier. 
 Expositie WIT trok relatief weinig bezoekers. 
 Bijdrage aan kunsthalte 6 tbv opening expo wordt vastgesteld op 

270 euro. 
 
 
Volgende vergadering 
 
18 januari 2023, 20.00 uur in atelier Piet 
Activiteiten commissie uitnodigen! 
 
13 januari 2023 nieuwjaarsreceptie met Kunsthalte 6 en ’t Atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


