
 JAARVERSLAG WIT 2012 

Het bestuur van WIT vergaderde vijfmaal. We namen afscheid van Willem Overkleeft als 

bestuurslid en medeoprichter WIT. 

WIT organiseerde de Westlandse kunst en Atelierroute. In het weekend van 2 en 3 juni werden 

24  locaties wederom door een groot aantal mensen bezocht.  

Voor het te vormen gebouw voor beeldende kunst heeft meerdere malen overleg 

plaatsgevonden met de gemeente Westland en de mogelijke partners. Het Atelier is dit jaar uit 

het overleg gestapt, de muziekschool heeft hun plek ingenomen en is nu een van de 

hoofdrolspelers. De fracties zijn ingelicht over de plannen, goedkeuring moet nog volgen.  Een 

nieuw financieel plan is uitgewerkt en bij de wethouder besproken. 

De jaarlijkse ledenexpositie vond plaats in een lege winkelruimte onder het 

appartementencomplex de Secreataris te Naaldwijk. In de weekenden van 15/16 en 22/23 

september trok de thema expositie de Schaduw van WIT circa 400 bezoekers. In het eerste 

weekend viel dit samen met  het Open podium Westland, dit keer in Naaldwijk. WIT leverde hier 

in de vorm van een te beschilderen object (schilderen naar nummers) een bijdrage aan.   

Eind november is het aantal leden van WIT gegroeid tot 21. Verdere aanwas is gewenst, immers 

samen staan we sterk. 

WIT is vertegenwoordigd in het Cultureel Platform Westland, het platform kwam viermaal 

bijeen. Met verschillende organisatie uit het platform zijn verschillende projecten uitgevoerd of 

worden nog uitgevoerd. 

WIT wordt als organisatie steeds vaker gevonden door allerlei partijen. Ook als partner op het 

gebied van educatie, zo werd in april de onderwijsbeurs bemenst en zijn er plannen bij het 

Cultuurweb ingediend voor participatie voor cultuureducatie. 

De website van WIT  speelt een belangrijke rol als vindplaats en toegangspoort. 

Als professionele organisatie dienen we de kwaliteit van ons werk hoog te houden, dit is een van 

de manieren om onderscheidend te blijven. 

 

Opgesteld door de secretaris, 

Menno ’t Hart. 


