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De algemene doelstelling van de Stichting Vrienden van WAD is:
“materiële en financiële ondersteuning geven bij de realisatie van de missie van de Stichting
World Art Delft”.
Als elk jaar is de vraag naar ondersteuning van de activiteiten van World Art Delft door de Vrienden
groter dan de beschikbare mogelijkheden. Dat stimuleert het zoeken naar mogelijkheden om naast
de vaste donaties ook incidentele ondersteuning te verwerven. Mede door de inzet van de
Ambassadeurs van Wad is dat ook voor dit jaar gelukt en hebben de Vrienden aan bijna alle
projecten financieel kunnen bijdragen:
* Wintergasten
* Poëzie 2016
* Sculpturen 2016 Land Art Delft
* In het licht van Vermeer
* Over Bruggen en Verbinden
* Educatieve projecten van WAD
Alles bij elkaar voor een bedrag van € 5.500=
Ook bij het eerste concert van Camerata Delft bij World Art Delft, 18 december, waren veel vrienden
aanwezig . een zeer geslaagde uitvoering. Veel vrienden hebben belangstelling getoond voor
vervolg optreden.
Het Vriendenbestand voor 2016 ondervindt de gevolgen van veroudering in de groep met
belangstelling en betrokkenheid bij kunst. Het aantal ondersteunende en actief betrokken vrienden is
nu 138. Samen hebben de Vrienden € 6.165, = ingebracht.
In veelvuldig overleg met Paula Kouwenhoven bespreekt het bestuur te samen met de ambassadeurs
op welke wijze de Vrienden kunnen assisteren bij activiteiten en financieel kunnen bijdragen aan de
projecten van WAD. en LAD.
De ambassadeurs hebben dit jaar gezamenlijk een nieuwe ordening en een heldere overzicht
gemaakt van de kunstwerken in het depot van WAD .
Bestuursleden:
Henk Busink (voorzitter), ook bestuurslid van de Stichting World Art Delft
Henk Verbruggen
Anke Rusch-Hoks (waarnemer in het bestuur van World Art Delft namens de vrienden van WAD)
Eric Bruinsma, adviseur.
Als “Ambassadeurs van WAD”: zijn geregistreerd:
mevr. Pepita Duynstee; de heer Willem Duker; mevr. Anke Rusch; de heer Kees van den IJssel;
mevr. Rita Verbruggen.
Zij hebben belangrijke bijdragen geleverd in het onderhouden van de relaties met de individuele
Vrienden tijdens de ontvangst van gasten bij de opening van nieuwe exposities.
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