Jaarverslag 2016-2017 van het Departement Wildervank van de Maatschappij
tot Nut
De samenstelling van het bestuur is dit jaar ongewijzigd gebleven.
Het ledenaantal is ook dit jaar gedaald. Oorzaken van de daling zijn o.m. overlijden; minder
mobiel of zonder opgaaf van redenen opzeggen. Gelukkig hebben we ook nieuwe leden
kunnen begroeten, waardoor op 20 oktober 2017 het ledenaantal 262 bedroeg. Via
advertenties in de plaatselijke huis-aan-huisbladen hebben we aandacht voor ons
departement gevraagd.
Op de eerste Nutsavond van het seizoen trad in samenwerking met Cultuurcentrum “Van
Beresteyn” voor ons op Peter Douglas, de Nederlandse Frank Sinatra. Dit in verband met het
100ste geboortejaar van Sinatra. In de pauze kwam Peter Douglas ons complimenteren met
het fijne publiek. Er waren 175 leden aanwezig.
De tweede avond hielden we de Algemene ledenvergadering met aansluitend een lezing van
mr. Anker, de bekende strafpleiter. Het doel was meer leden op de Algemene ledenvergadering te krijgen. Met 88 personen is dat aardig gelukt. De lezing was leerzaam en boeiend
en na afloop werden er nog diverse vragen gesteld.
De derde avond trad het cabaret “Twee Recht Twee Averecht” voor ons op. Van deze voorstelling genoten 190 personen. Na afloop bleven nog veel mensen voor een dansje.
In januari 2017 hadden we onze Nieuwjaarsbijeenkomst. 176 mensen genoten van een heerlijk buffet, omlijst door prettige achtergrondmuziek, verzorg door Gert Immerzeel.
De vierde avond was gereserveerd voor ’t Aol Volk’. Door ziekte van één van de hoofdrolspeelsters werd dit daags te voren afgezegd. Door een snelle actie van onze secretaris,
mevrouw Wolthuis-Wierstra, werd de groep “For Ever” bereid gevonden voor ons op te
treden.
Als ‘goedmakertje’ kregen de aanwezigen warme snacks aangeboden. Voor deze avond
hadden zich 200 personen opgegeven.
De vijfde avond werd verzorgd door de groep “Parlanza”, bestaande uit Femke Wolthuis,
zang, haar vader Wim Wolthuis, violist en haar man Eric Bergsma, diverse instrumenten.
Het was een erg mooie avond, de mensen luisterden aandachtig. Aanwezig 150 personen.
Het bestuur vergaderde dit seizoen zes keer.
De themadag van het district Noord-Groningen in november 2016 is door omstandigheden
niet doorgegaan.

De voorjaarsvergadering van het district Oost-Groningen werd in april 2017 in Oude Pekela
gehouden. Hier was ons departement door vier bestuursleden vertegenwoordigd.
In februari 2017 bestond het departement Winschoten 200 jaar. Vier bestuursleden hebben
de receptie bezocht.
De Algemene Ledenvergadering van de Maatschappij werd op 29 april 2017 gehouden in
Olst. Na de vergadering en de lunch werd een bezoek gebracht aan kasteel “Het Nijenhuis”
met een prachtige beeldentuin. Drie bestuursleden waren aanwezig.
Op zaterdag 13 mei 2017 organiseerde het departement Vlagtwedde de Besturendag.
We maakten per toeringcar een rondrit door Westerwolde, met aansluitend een uitstapje
naar onze Oosterburen. Alles voorzien van een voortreffelijke uitleg van de heer Abbes.
Het was een mooie leerzame dag.
Van oktober 2016 t/m maart 2017 liep weer de teken- en schildercursus. Reeds 25 jaar lang
onder leiding van de heer J. Kunst.
Ook de biljartclub heeft dit jaar weer gedraaid. Hier zijn nog wel enige nieuwe leden welkom.
Terugkijkend op het afgelopen seizoen, mogen we vaststellen dat de animo van de leden
om de avonden te bezoeken wel wat beter had gekund.
Toch gaan we het nieuwe seizoen met frisse moed tegemoet.
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