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De heer Maarten Rietveldt trad tijdens de ALV op 29 april 2017 terug uit het bestuur. Hij
vervulde gedurende vijf jaar de functie van secretaris. Mevrouw Joyce Jansen-Pierik
legde haar bestuurswerk als voorzitter al op 28 januari 2017 om haar moverende redenen
neer. Zij ontving uit handen van voorzitter Piet Hamelink de erepenning. Omdat de heer
Maarten Rietveldt al in bezit is van een Nutspenning, ontvangt hij de oorkonde die past bij
de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Beide bestuursleden zullen
ook bij de volgende bestuursvergadering van de stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds
terugtreden uit dit Stichtingsbestuur. Arno Boon, penningmeester, volgens het rooster
aftredend, werd voor een derde termijn benoemd door de ledenvergadering. De heer Bas
Andeweg afkomstig uit departement Zelhem wordt benoemd als bestuurslid van het
Maatschappijbestuur.

Cijfers
1 Januari 2017 telde ‘t Nut 6422 adresleden, 68 leden. De departementen Ruurlo en Son
en Breugel zijn in 2017 opgeheven. Van de 10 districten van de Maatschappij in
Nederland, zijn er op 31 december 2017 in ieder geval drie zonder bestuur. In Friesland,
Oost-Gelderland en het Rivierengebied functioneert geen districtsbestuur meer maar is er
wel sprake van periodiek informeel onderling overleg/contact.
Regio
Districtsbestuur Departementen
Friesland
Noord-Groningen
Oost-Groningen
Overijssel
Oost-Gelderland
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Zuid-Nederland
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ja
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ja
nee
ja

5
12
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6
5
6
1
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6
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Departementen
De departementen vormen vanouds de basis van ’t Nut. De 68 autonome departementen
bestaan grotendeels uit cultuurdepartementen. Daarnaast is er nog een aantal
Nutscholen aangesloten bij ‘t Nut. De gemiddelde leeftijd van de leden bij veel
departementen is hoog en het is - zoals bij veel organisaties - niet eenvoudig om
voldoende vrijwilligers te vinden om de bestuursfuncties te vervullen. Anderzijds zijn er
gelukkig ook voldoende departementen die de laatste jaren een ledengroei doormaken en
verjongen of de jeugd aan zich weten te binden. .
Werkzaamheden van het Maatschappijbestuur
In 2017 vergaderde het Maatschappijbestuur viermaal. Het Maatschappijbestuur besloot de
heer Piet Hamelink als voorzitter en Bas Andeweg als secretaris te benoemen.
Op 29 april 2017 vond de ALV plaats in Olst-Deventer en op 4 november 2017 werd een
Centrale Districtsraadvergadering (CDR) gehouden in Zwolle in het voormalige
Dominicanenklooster. Voorafgaand aan de CDR was er een informatiebijeenkomst voor
leden over de samenwerking tussen Nutfonds en het VSBfonds.
Voorts waren er diverse besprekingen met individuele departementen en werd er aandacht
besteed aan jubilea van verschillende departementen (Wolvega, Winschoten, Wildervank,
Delden, Noord-Beveland).
Ook werden er voorbereidingen getroffen voor de verkoop van het Nutspand. Het archief
werd onder de bezielende leiding van Cor den Boer, lid van de archiefcommissie,
overgebracht naar het Stadsarchief in Amsterdam. Daar zal naar verwachting de komende
twee jaar verder sortering en catalogisering plaats vinden. Ook verlieten de gebruikers het
Nutspand aan Jan Nieuwenhuijzenplein 9 in Edam.
De voorzitter van het Maatschappijbestuur bezocht diverse districtsraadvergaderingen en
andere bijzondere bijeenkomsten. Op donderdag 30 maart 2017 was het
maatschappijbestuur uitgenodigd in het Edams Museum ter gelegenheid van de opening
van de nieuwe vitrine met daarin door het Nut geschonken objecten (foto). Deze in de wand
ingebouwde vitrine in de Burgemeesterskamer maakt voortaan deel uit van de vaste
collectie in het museum.
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Op 13 december 2017 werd in het Nationaal Onderwijsmuseum de tentoonstelling over
het Nut ‘de Nutskast’ feestelijk geopend. De kast met inhoud, afkomstig uit het pand van
het Nut in Edam, maakt nu officieel deel uit van de vaste collectie van het museum. Bij
deze gelegenheid ontving de directeur, heer Tijs Ruiter, een erepenning van het Nut uit
handen van de voorzitter Piet Hamelink.
De samenwerking die al in 2016 werd aangegaan met het VSBfonds werd in januari 2017
officieel bekrachtigd. De penningmeester van het Maatschappijbestuur (de heer A.K.D.
Boon) en de penningmeester van het Jan Nieuwenhuyzenfonds (de heer mr. J.W.H.
Offerhaus) hebben ook in 2017 wederom veel tijd gestoken in overleg met het VSBfonds.
In dat overleg is ook aan de orde geweest of departementen het eigen vermogen kunnen
inbrengen bij VSB.Deze vraag is nog niet beantwoord..
De Maatschappij wordt in haar financiële administratie bijgestaan door dhr. Willem van
der Blom van administratiekantoor Flat 14. Het Maatschappijbestuur werd ook in 2017 bij
haar werkzaamheden ondersteund door mw. Irene Agterkamp, die naast haar
werkzaamheden voor de digitale nieuwsbrief en website van de Maatschappij het
maatschappijbestuur ondersteunt met allerlei werkzaamheden. Ook in 2017 heeft zij zich
extra ingezet vanwege een langdurige afwezigheid van de secretaris.
In het afgelopen jaar heeft zij ook een belangrijke rol in de coördinatie van de restyling van
de website en in de coördinatie rond de ANBI-publicaties. Met ingang van 2016 dienen
departementen zelf voor de actualisering zorg te dragen. Mevrouw Agterkamp is bereikbaar
per post via Postbus 474, 2990 AL Barendrecht, per e-mail via
secretariaat@nutalgemeen.nl
Jaarvergadering op 29 april 2017
De 225-ste Ledenvergadering werd gehouden op 29 april 2017 in het Holstohus in OlstDeventer en geopend door de burgemeester. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV)
zijn de navolgende besluiten genomen.
Besluit: Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d.16 april 2017 werd
goedgekeurd na het aanbrengen van een paar ondergeschikte wijzigingen.
Besluit: Het jaarverslag 2016 werd goedgekeurd.
Besluit: De jaarrekening 2016 van de Maatschappij werd goedgekeurd.
Besluit: De meerjarenbegroting van de Maatschappij werd onveranderd goedgekeurd.
Besluit: Dhr. Pak uit Geldermalsen en dhr. Geenen (Olst-Deventer) maken in 2018 deel uit
van de kascommissie. Dhr. Breukel (Beesd) is reservelid.
Besluit: De heer Andeweg werd benoemd in het Maatschappijbestuur.

Na de vergadering werd genoten van een heerlijk lunch. De middag werd daarna gebruikt
voor een bezoek aan Kasteel Nijenhuis in Wijhe/Heino waarin het museum De Fundatie is
gevestigd. De leden werd rondgeleid door het museum en de beeldentuin
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Nutsscholen
Er zijn nog 19 Nutsscholen voor openbaar onderwijs die zijn aangesloten bij de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Regelmatig wordt het maatschappijbestuur
geconsulteerd over voornamelijk juridische kwesties omtrent samenvoeging van scholen
en rechtsvormen.
Nutfonds 2017
Met bijdragen uit het N u t fonds worden activiteiten en projecten mede mogelijk gemaakt,
waarvan bij voorkeur, maar niet uitsluitend, burgers in de werkgebieden van departementen
van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen profijt hebben. Bijdragen uit het Nutfonds zijn
bedoeld voor projecten op het gebied van Mens & Maatschappij zoals dat door het
VSBfonds op de eigen website wordt beschreven. Het maximumbedrag voor een
projectaanvraag is € 5000,-. Subsidieaanvragen voor het Nutfonds dienen bij voorkeur
ondersteuning te krijgen van een Nutsdepartement. die gerelateerd zijn aan het onderwijs
zullen ook in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het Nutfonds. In 2017 kregen de
navolgende projecten een subsidie toegewezen.
Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum - Sterrenbeelden in een handomdraai
Het Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum diende een Nutfondsaanvraag in voor het
project “Sterrenbeelden in een handomdraai.” Het streekmuseum dat ook bekend staat als
Observeum is een unieke combinatie van een streekmuseum en observatorium dat sinds
jaar en dag bijdraagt aan de educatie van jong en oud. Omdat het streekmuseum opereert
op een wijze die past bij de doelstellingen van ’t Nut, kan het rekenen op financiële steun
vanuit het Nutsfonds. De bijdrage vanuit het Nutfonds voor dit project bedraagt € 2000,=.
Internationaal Dansfestijn Burgum – Moai Fuort
Moai Fuort is de nieuwe naam van het multiculturele internationale dans- en muziekfestival
in Burgum. De organisatie is in handen van de stichting Internationaal Dansfestijn Burgum
met als missie wederzijds begrip te creëren voor elkaars culturen. “Sûnder de barrière fan
de taal kin mei dûns it hert rekke wurde.” Oftewel: “Zonder de barriere van taal, kan met
dans het hart worden geraakt.” In 2017 vond het festival, dat vanuit het Nutfonds een
subsidie toegekend heeft gekregen, voor de 14e keer plaats van 3 t/m 9 juli 2017. De
bijdrage vanuit het Nutfonds voor dit project bedraagt € 2000,=.
Nut GaydeafGay Deaf on Tour - Gay deaf pride 2017
Gay deaf on tour is een stichting die zich zich inzet om een comfortabele plaats in de
samenleving te creëren voor GLBT’se die doof of slechthorend zijn. Voor realisatie van de
Gay Deaf Pride 2017 is een fondsaanvraag gehonoreerd vanuit het Nutfonds. Op de website
is te lezen dat deelnemers in de week voorafgaand aan de gaypride 2017 in Amsterdam tal
van activiteiten aangeboden krijgen. Dit project kreeg een aanbeveling van een
Nutsdepartement. Hier is meer informatie over Gay Deaf on Tour te vinden. De bijdrage
vanuit het Nutfonds voor dit project bedraagt € 3500,=.
Panorama Fryslân Franeker 2018 – Inside/Out
Het project Inside Out ontving ook subsidie vanuit het Nutfonds. Met het project willen de
initiatiefnemers een artistieke bijdrage leveren aan de Culturele Hoofdstad 2018. Er wordt
een panoramaschilderij gemaakt met een professioneel kunstenaar in samenwerking met
mensen uit diverse GGZ-locaties in Friesland. Medio 2018 staat de opening gepland. De
bijdrage vanuit het Nutfonds voor dit project bedraagt € 5000,=.
Het MuteSounds festival
Het MuteSounds festival 2017 heeft zich ook bij het Nutfonds gemeld voor een
subsidieaanvraag. Dit festival, dat op de Pier van Scheveningen wordt gevierd, brengt
mensen samen. Doof en horend, jong en oud, ontmoet elkaar in verwondering over kunst en
cultuur, die met alle zintuigen waar te nemen is. De complete line up maakt MuteSounds
geschikt voor iedereen. Het festival is mede zo toegankelijk omdat het voor het
dagprogramma geen entree heft. Het Nutfonds ondersteunt dit verbindende evenement dan
ook met de maximale bijdrage van €5 000,=.
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Interval
Popkoor Interval in Olst Wijhe ontving een subsidie van €1500,= vanuit het Nutfonds. Deze
bijdrage zet Interval in om de onderlinge samenwerking en ontmoetingen met met Wijhese
koren te bevorderen. Deze samenwerking is van belang om nu en in de toekomst met elkaar
naar optredens toe te werken.
Kort samengevat heeft het Nutfonds in 2017 aan zes verschillende projecten een
totaalbedrag toegekend van € 19.000,=.
Website/communicatie
De website van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, www.nutalgemeen.nl, wordt
steeds meer als intern en extern communicatiemiddel gebruikt. Het is zonder meer een
zeer goed bezochte website met nog steeds ruim 50 unieke bezoekers per dag.
Regelmatig wordt nieuws over nutsaangelegenheden gepubliceerd.
Departementen gebruiken de website om hun programma’s te publiceren. Het interne
gedeelte van de website (toegankelijk voor leden van het Maatschappijbestuur) wordt
gebruikt voor archivering en onderlinge communicatie.
.
Sinds 2014 is de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen ook op Facebook te vinden onder
www.facebook.com/nutalgemeen. Het Facebookaccount functioneert naar behoren.
Berichten verwijzen vaak naar de website en worden ook steeds meer gelezen, ‘leuk
gevonden’ en gedeeld door derden.
De digitale nieuwsbrief verscheen vier maal in 2017. Aanvullende was er een Zomerbrief
van de voorzitter. Iedereen binnen en buiten de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen kan
zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via de website van www.nutalgemeen.nl
door onder het kopje ‘Contact’ en Aanmelden nieuwsbrief” zijn of haar naam en emailadres op de geven.
Eveneens verzorgt het secretariaat regelmatig bijgewerkte Wegwijzers voor de leden,
waarin alle adresgegevens van Nutsbestuurders zijn opgenomen, alsmede statuten van
De Maatschappij en andere belangrijke regelingen.

ANBI
Per 1 januari 2014 zijn de regels voor de erkenning als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) ingrijpend gewijzigd. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen had een
groepstatus, waardoor de meeste Nutsdepartementen tevens een ANBI-status hadden.
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Ten behoeve van de
vereiste transparantie moet een ANBI vanaf die datum een aantal gegevens publiceren
op een internetsite. Dat gaat ook gelden voor de departementen van 't Nut.

Met ingang van 2016 moeten de departementen zelf hun gegevens voor de ANBI-status
bij de website van ‘t Nut uploaden. Daarvoor heeft Irene een Instructie ANBI Documenten
uploaden samengesteld, die aan alle departementen is gezonden.
Adviezen
Het maatschappijbestuur wordt met grote regelmaat benaderd door besturen van
departementen of notarissen met vragen over wijziging van statuten, huishoudelijke
reglementen of andere juridische kwesties met betrekking tot departementen. De
adviezen daarover kunnen over het algemeen door het Maatschappijbestuur zelf worden
afgedaan, zodat daarvoor geen advies van derden behoeft te worden ingewonnen.
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Erepenningen
In 2017, werden 7 erepenningen uitgereikt:
23 maart 2018, Annie Arts- de Vooght, dept. Langstraat en Boudewijn de Graaf, dept.
Langstraat
29 April 2018, Joyce Jansen – Pierik, Maatschappijbestuur
21 oktober 2017, Piet van der Maas, dept. Noord-Beveland. Frans en Addie Dees, dept.
Noord-Beveland. Jan van Iwaarden, dept. Noord-Beveland.
13 december 2017, Tijs van Ruiten, dir. Nationaal Onderwijs Museum Dordrecht.

Tot slot
Hoewel soms de vraag wordt opgeworpen of de Maatschappij als organisatie nog
voldoende functie heeft in deze tijd, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de
Maatschappij als samenbindende organisatie tussen de departementen en als
ondersteuning van die departementen niet gemist kan worden. De Maatschappij voorziet
nog steeds in een behoefte van haar leden, de Nutsdepartementen.

Het Maatschappijbestuur
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