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Nieuw beleid en statuten
Op 20 april 2019, een zonovergoten zaterdag, vond de 228ste algemene ledenvergadering plaats in
het Nationaal Onderwijsmuseum. Dit museum is het grootste onderwijsmuseum van Nederland en is
sinds juli 2015 gevestigd in het gebouw ‘De Holland’ in Dordrecht. ‘De Holland werd gebouwd in
opdracht van de verzekeringsmaatschappij Holland van 1859 die later op zou gaan in Fortis. De
voormalige commissarissenkamer vormde een mooi decor voor een lange algemene vergadering.

Ondanks het Paasweekeinde bezochten ruim veertig Nutsleden de vergadering. Niet verwonderlijk
want behalve de beleidsnotitie 2019-2024 stond ook de bespreking van de conceptstatuten en
huishoudelijk reglement op de agenda.
Voorafgaand en na afloop van de vergadering werden de leden rondgeleid door het museum.
Natuurlijk werd ook de Nutskast bezichtigd. Op de kast zijn meerdere oude boeken van het Nut
geplaatst om door te bladeren en te lezen voor bezoekers. Van alle boeken in de kast zijn al
exemplaren voor de toekomst veiliggesteld in het Stadsarchief in Amsterdam. De realisatie van deze
Nutskast binnen de vaste collectie van het museum was niet mogelijk geweest zonder de inzet van
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veel vrijwilligers. Cor den Boer, oud-voorzitter van het Nut, is een van die vrijwilligers en begeleidde
ook een van groepen door het museum.
Dhr. Sjaak Damen, Hoofd van de afdeling Collectie en Onderzoek van het Nationaal
Onderwijsmuseum trad op als gastheer namens het Museum; de directie, de Raad van Toezicht en
alle medewerkers en vrijwilligers. In zijn toespraak benadrukte hij de bijzondere relatie met het Nut en
refereerde hij aan de rijke historie van het Nut in het onderwijs. Voor de lunchpauze kwam behalve de
gebruikelijke agendapunten ook de beleidsnotitie aan de orde.
Tijdens de lunch, in de buitenlucht vanwege het mooi weer, was er voldoende ‘nuttige’ gesprekstof.
De algemene vergadering vormt een goede gelegenheid voor leden om informatie uit te wisselen over
het reilen en zeilen binnen het eigen departement. Na de lunchpauze nam eerst de heer Leon
Peeters, Dortoloog, het woord. Dortoloog is een beschermde titel voor ‘stadsgids’ in Dordrecht. De
heer Peeters is als lid van de Raad van Toezicht verbonden aan het onderwijsmuseum. In zijn visuele
presentatie over Dordrecht staan de begrippen water, handel en politiek centraal staan.
Na een grondige inhoudelijke behandeling werd het huishoudelijke reglement en de beleidsnotitie
2019-2024 vastgesteld door de leden. De adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van
departementen uit alle windstreken, werd bedankt voor de inzet. De leden hebben actief mee gedacht
over het nieuwe beleid en zijn ook nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het
huishoudelijk reglement en nieuwe statuten. Na afloop ontvingen de deelnemers uit handen van Cor
den Boer een ' goody-bag' met daarin opgenomen een (dubbele) oude authentieke publicatie van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
In de ‘goody-bag was ook een exemplaar van LESSEN, de periodiek van het museum, opgenomen.
In dit nummer staat een interview met Cor den Boer over de schenking van Nutskast met daarin de
sinds 1786 door het Nut uitgegeven boeken.
LESSEN bevat behalve dit interview een schat aan informatie over actuele en historische
ontwikkelingen in het onderwijs. Het blad wordt tweemaal per jaar verstrekt aan leden van de
Vereniging van Vrienden van het museum. Als u daarin interesse hebt kunt via de website van het
onderwijsmuseum lid worden.
Tijdens de vergadering op 20 april konden de
conceptstatuten wel worden behandeld maar niet
worden vastgesteld omdat het statutair vereiste
quorum van leden niet aanwezig was. Op 22 mei 2019
vond daarom bij BOEi in het Klooster ter Eem in
Amersfoort een tweede Algemene vergadering plaats.
Hier werden de statuten vastgesteld. De tekst van de
nieuwe statuten kunt u vinden onder de
bereikbaarheidsgegevens van het bestuur.
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Toekenningen Nutfonds
De afgelopen periode ontving het Nutfonds weer subsidieaanvragen. Vijf projecten kregen een
bijdrage toegekend, al dan niet met aanbeveling van een Nutdepartement.
‘JONG’
Door Stichting Muziekverenigingen FM
Muziekverenigingen FM (Fryse Marren) wil starten met het ontwikkelen van diverse jeugd projecten
die elkaar versterken en een verbinding hebben met andere provinciale en/of landelijke projecten. Op
deze manier willen we een route creëren die jongeren kunnen volgen.
Het is de bedoeling dat door deze route er ontmoetingen zijn tussen jongeren die een passie hebben
voor de HaFaBra cultuur. Deze HaFaBra muzikanten van de toekomst zullen de toekomst van de
muziekverenigingen in De Fryske Marren kunnen veiligstellen.
De muziekverenigingen in De Fryske Marren hebben
gezamenlijk de stichting Muziekverenigingen FM opgericht.
De stichting heeft als doel: het stimuleren van muzikale
activiteiten die gericht zijn op jeugdontwikkeling, verdieping
van de cultuur, de verbinding tussen de verschillende
orkesten en/of de gemeenschap. Het project JONG werd
aanbevolen bij het Nutfonds door departement Gorredijk. Er is
€ 1700 subsidieverelled door het Nutfonds.
Muziek- en theaterfestival Wedde Broest!
Door Dorpsraad Wedde
Op 25 mei was er in en rond het dorpshuis van Wedde het
festival Wedde Broest! Er was voor ieder wat wils: muziek,
theater, samen eten. Op het podium gaven de regionale
verenigingen, orkesten, bands en koren acte de préséance.
Doel van het festival is het verbinden van mensen en
versterken van de banden in de nieuwe gemeente
Westerwolde na de fusie met Bellingwedde en Vlagtwedde.
Het Festival werd aanbevolen door departement Bellingwolde bij het Nutfonds en ontving € 2500
subsidie.
BorgSfeer
Door Stichting Nicolaus Gillot / Comité Dorpsbelangen
BorgSfeer is een kleinschalig festival dat op 1 juni werd georganiseerd in en rond het kerkje van
Borgsweer. Er was muziek, een taartenwedstrijd en uitdagende kinderactiviteiten.
In de stichting, 'Nicolaus Gillot' is de kerk ondergebracht. De stichting is genoemd naar de laatste
praktiserende dominee van Borgsweer. Vanuit het Nutfonds werd een subsidie verstrekt van € 2500.
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JeugdOrkestenFestival 2019
Door Stichting Orkesten Festival Leeuwarden
Het JeugdorkestenFestival is er voor jeugd-en schoolorkesten en werd gehouden op 29 juni jl. Het is
voor veel kinderen een prettige eerste kennismaking met een festival. In 2019 gaf de organisatie het
thema ‘Water’ mee om de orkesten daarmee uit te dagen dit te verwerken in het optreden. Er wordt
samengewerkt met studenten van het conservatorium en Cityproms. Deze 50ste editie van het
festival ontving € 2500 subsidie vanuit het Nutfonds.
VoorleesExpress Veldhoven
Door Stichting de Bibliotheek Veldhoven
VoorleesExpress Veldhoven heeft als doel de taalvaardigheid van kinderen met een taalachterstand,
die opgroeien in een taalarme thuisomgeving, te versterken en de betrokkenheid van de ouders bij dit
proces te vergroten. Het programma is landelijk ontwikkeld door de Stichting VoorleesExpress en
wordt lokaal uitgevoerd door de Bibliotheek Veldhoven i.s.m. Cordaad. Vanuit het Nutfonds ontving
de Voorleesexpress Veldhoven € 4500 subsidie.

Even voorstellen: Nini van Huizen- Dijk, voorzitter Nut Bergum e.o.

In Friesland zijn vijf departementen lid van het
landelijke Nut. Departement Bergum is met
400 leden het grootste. Nini van Huizen-Dijk is
voorzitter van dit Nutsdepartement en vertelt
over ‘haar’ departement Burgum.

‘Zeven jaar geleden werd mij gevraagd om bestuurslid te worden van ‘t Nut Burgum. Mijn eerste
reactie was: “Dat jullie aan mij denken, dat vind ik een hele eer.” Ik had veel bewondering voor ’t NUT
Burgum. Het programma vond ik elk jaar boeiend en verrassend.
’t Nut is een van de oudste verenigingen van de gemeente en bovendien het grootste
Nutsdepartement van Nederland. We hebben 400 brievenbusleden en een wachtlijst van tien leden.
Tja, “ Hoe doen jullie dat?”, wordt er vaak gevraagd. Ik ben ervan overtuigd dat het te maken heeft
met een zeer enthousiast jong en betrokken team. Bovendien hebben we een rijke Friese cultuur.
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Onze voertaal is Fries, maar ook een groot deel van onze voorstellingen zijn Fries. Dat is dichtbij en
herkenbaar.
Vorig jaar hebben we onze leden getrakteerd op een “mega” voorstelling, Slava’s Snowshow in het
kader van Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018. Dit was een doorslaand succes. Het komende jaar
willen we deze traditie voortzetten. We nodigen onze leden tegen een geringe bijdrage uit om met
een partyschip over de Friese wateren te varen naar Leeuwarden.
Verder hebben we een gevarieerd programma met muziek, cabaret, diner dansant en lezingen in de
Bieb. De voorstellingen zijn in de “Pleats”, een prachtig gerestaureerde boerderij in het centrum van
Burgum. Elke Nut-avond trekken we een overvolle zaal. Dat is ook de reden dat we genoodzaakt zijn
om een wachtlijst te hanteren. In de zaal kunnen max. 225 mensen.
Het leuke van mijn voorzitterschap is, dat ik heel veel mensen heb leren kennen. Door de
verschillende vergaderingen in de regio, maar ook in het land.
Voor de toekomst hoop ik dat we een bloeiende vereniging zullen blijven, waar we onze leden kunnen
trakteren op cultuur en kennisverbreding. Per slot van rekening past dit nog steeds bij de doelstelling
zoals die 220 jaar geleden werd vastgelegd.’
Nini zit naast haar werk voor het Nut niet stil.
‘Naast het voorzitterschap van ‘t Nut, ben ik mantelzorger voor mijn lieve moeder, bijna 90 jaar. Ik
zing in een vrouwenpopkoor en werk bij de VVV Leeuwarden als informatrice. Ik fiets graag, dit jaar
de Elfstedentocht met een aantal overnachtingen.’
De laatste foto die u (met uw telefoon) maakte, welke is dat en wat kunt u erover vertellen.
‘Mijn meest recente foto op mijn telefoon is gemaakt in Wilhelmshaven (Duitsland). Jaarlijks is daar
een kranslegging bij het monument Kamp “’Schwarzerweg. Mijn vader heeft daar gevangen gezeten
in WO II. We herdenken de slachtoffers die daar zijn omgekomen.’
De toekomst van het Nut ziet Nini graag feestelijk tegemoet.
‘Tenslotte wens ik ’t Nut, inmiddels al aardig oud nog vele jaren. Het zou mooi zijn als de kleine
noodlijdende verenigingen ondersteuning zouden kunnen ontvangen van het landelijk NUT.
Enne doe eens gek….
Binnenkort bestaat het Nut 250 jaar. Dat moet gevierd worden! Ik “dagdroom” om Ziggo Dome af te
huren. Alle leden uit te nodigen, voor een voorstelling van André Rieu.’
De snelle keuzevragen voor Nini
-

Een tentoonstelling of lezing;
Geld schenken of meehelpen aan goede doel
Vertrouwen of controleren
Principes of meebewegen
Vergaderen of verjaardag schoondochter
Natuurvakantie of cultuurreis
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-

Mojito of glas wijn
bridge of klaverjassen
Windows of Apple
Netflix of NPO
Whatsapp of e-mail
Jong of ervaren

Jubilea en penningen

Departement Voorschoten 150 jaar
Op 27 juni 2019 vierde departement Voorschoten
het 150-jarig bestaan. Het departement
functioneert als lokaal fonds en vierde dit jubileum
anders dan de meeste departementen namelijk
met een prijsvraag. De pot met geld die in het
verleden is ingezameld, is namelijk nog niet
uitgeput. Het geld wordt zo zorgvuldig mogelijk
besteed met als doel 'het bevorderen van
deelname van alle burgers aan het culturele- en
maatschappelijke leven'. Iedere paar maanden
kijkt het bestuur welke initiatieven het best
aansluiten bij de doelstelling 'het bevorderen van
deelname van alle burgers aan het culturele- en maatschappelijke leven'.
Voor de jubileumavond nodigde het departement diverse plaatselijke maatschappelijke organisaties
uit voor een pitch over een eigen project om de prijs van € 5000 te winnen. De verschillende projecten
en initiatieven waren: Rosa Manus , Scoutinggroep Leif Erikson, Museum Voorschoten, de
Cirkelbus,Theehuis/Stichting Jansland, de Cultuurfabriek, de Kinderspeelzaal, de Stichting
Filmtheater, de Speelotheek en het Buurthuis van de Toekomst. gaan met elkaar de strijd aan.
Na afloop van de presentaties was het eerst aan
de jury om de beste drie projecten aan te wijzen.
De jury bestond uit Piet Hamelink, voorzitter van
het landelijk Nut, Jos Hemelaar, bestuurslid van ‘t
Nut Voorschoten en twee bestuurders van de
plaatselijke Oranjevereniging. Als beste kwam de
het project van de moestuin bij de
kinderspeelzalen naar voren bij de jury. Met de
aanleg van een moestuin willen zij bij kinderen en
ouders gezond gedrag ontwikkelen en de binding
tussen ouders bevorderen. De pitch van dit project
was duidelijk en ludiek. Een tuinkabouter gaf kort
en duidelijk een schets van het project aan de hand van een visuele presentatie (foto).
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Daarna was het aan de deelnemende projecten om te stemmen. Elke deelnemende partij mocht ook
de drie beste projecten aanwijzen. Daarbij was het niet toegestaan op het eigen project te stemmen.
De uiteindelijke winnaar na beide stemmingen was de Stichting Jansland. De stichting gaat de
bijdrage gebruiken voor de aanleg voor een speeltuintje voor kleine kinderen. Op deze wijze wordt het
theehuis ook aantrekkelijk voor gezinnen met kleine kinderen. Stichting Jansland biedt aan jongeren
met een beperking in het theehuis de mogelijkheid om werkervaring op te doen.
Na de bekendmaking van de winnaar volgde een gulle verrassing voor alle deelnemers want zij
gingen niet met lege handen naar huis. ‘t Nut Voorschoten schonk de andere projecten 500 euro. En
zo werd dit jubileum voor alle deelnemers een evenement om met een goed gevoel op terug te kijken.

Heusden viert 200 jaar met Hightea party
Op 15 juni 2019 vierde departement Heusden
het 200-jarig bestaan met een Hightea-party
voor de leden. Speciale gast was de
wethouder Thom Blankers die de aanwezigen
ook toesprak.
Het Heusdens departement startte in 1819
met 22 leden. Er was een tijd een
armenschool. In 1862 volgde echter een
tijdelijke opheffing van ‘t Nut Heusden.
Mogelijk speelde de tegenwerking van de
katholieke geestelijkheid hierbij een rol. Ook
pasten de activiteiten van 't Nut steeds minder bij de conservatievere en orthodoxe kerkgemeente. In
1869 maakte de afdeling een herstart. Heusden kreeg in 1954 de NutsMULO, die in 1990 als MAVO
werd gesloten. De Open Hof is de thuisbasis bij veel activiteiten. Het departement staat er financieel
goed voor en kan zich richten bij de programmering op variatie en kwaliteit en krijgt vooral
belangstelling van 50-plussers. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Piet Hamelink, voorzitter van het landelijk Nut, ging in zijn toespraak vooral in op de actualiteit binnen
het Nut: ‘ Op 20 april is er tijdens de algemene vergadering in Dordrecht een nieuw beleidsplan
vastgesteld door de leden. De belangrijkste wijziging is dat we de districten, als democratische
tussenlaag tussen de departementen en het Maatschappijbestuur, hebben opgeheven. De nadruk ligt
nu bij het functioneren van de departementen. Het toekennen van geldelijke middelen was al bij het
Maatschappijbestuur weggehaald en ondergebracht bij het VSBfonds. Nutwaardige organisaties
kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het nutfonds. Ook de contributies werden verlaagd
en de inningsstructuur en vereenvoudigd. Maar onverminderd blijft de waardering voor de inzet van
onze vrijwilligers.’ (…..)

7

Piet Hamelink erelid Noord-Beveland
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16
april 2019 nam Piet Hamelink afscheid van het
bestuur in Noord-Beveland. Piet zette zich
negenentwintig jaar in voor ’t Nut in NoordBeveland waarvan achttien jaar als voorzitter. Als
dank voor al zijn werk en de betekenis daarvan
voor het departement is Piet benoemd tot erelid
van het departement Noord-Beveland. Hij ontving
hij uit handen van Burgemeester Demmers van
de Gemeente Noord-Beveland een penning met de afbeelding van Jan Nieuwenhuizen.
Het departement hoopt Piet en zijn vrouw Jannie nog vaak te mogen begroeten bij de komende
activiteiten en voorstellingen!

Nieuws van de departementen
Nieuwe website departement Wageningen
Departement Wageningen heeft onlangs een hernieuwde website gepubliceerd. Het Wagenings Nut
is een zogenaamd fondsdepartement. Organisaties en instellingen die in Wageningen een activiteit
organiseren met een doelstelling in lijn van het Nut kunnen bij het Wagenings Nut een financiële
bijdrage aanvragen. Het bestuur beoordeelt zo’n aanvraag en kent deze toe op basis van een aantal
vaste richtlijnen. Zo moet het gaan om projecten en activiteiten waar alle Wageningers van kunnen
profiteren en het resultaat liefst een blijvend en concreet karakter heeft. Denk bijvoorbeeld een
cultureel evenement dat inwoners van Wageningen iets leert of hen samenbrengt.
Festival EEF Noord-Beveland
‘t Nut in Noord-Beveland komt naar u toe! Het departement sponsort een cultureel café tijdens het
festival EEF dat op 14, 15 en 16 juni werd gehouden in Wissenkerke.
Nut Zaanstad
‘t Nut in Zaanstad is een fondsdepartement en geeft
subsidie aan projecten die aansluiten bij de doelstelling
van het Nut. Onlangs werd de stichting Met Elkaar kokeneten-daten verrast met een bijdrage (foto). De stichting
gaat de keuken opknappen van de bijdrage van ZaanstadZuid.
Geschiedenis Nut Winschoten
In het Nieuw tijdschrift Stichting Oud Winschoten wordt de
geschiedenis van de Winschoter leesinrichtingen belicht.
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Het Nut vervulde daarbij een belangrijke rol.
De uitlening van boeken begon al in de negentiende eeuw onder auspiciën van de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen. Vanaf 1929 kreeg Winschoten een openbare bibliotheek, een inrichting die
verschillende locaties heeft gekend.
Recent is de bibliotheek in Winschoten ook in het nieuws geweest met het project VoorleesExpress.
In dit project van de bibliotheek werken voorleesvrijwilligers mee aan leesbevordering en het
aanwakkeren van leesplezier onder kinderen die moeite hebben met taal.
Erelid bij departement Nut Wassenaar
Op 24 april 2019 is tijdens de algemene ledenvergadering van het Nutsdepartement Wassenaar de
heer B. Weizenbach afgetreden als bestuurslid.
De heer Weizenbach was sinds mei 2006 bestuurder en heeft zich al die jaren uitzonderlijk ingezet
voor het departement Wassenaar. Voor zijn activiteiten is hij geëerd met het erelidmaatschap van de
vereniging.
Beëindiging departement Tiel
Onlangs is departement Tiel beëindigd. In 2018 ontving een aantal Tielse projecten en initiatieven
nog een donatie. Zo ging er een bijdrage naar de Stichting leergeld West-Betuwe en de
bezinningstuin. De bezinningstuin wordt gerealiseerd tussen het hospice van verpleeghuis Vrijthof en
Ziekenhuis Rivierenland. De bezinningstuin is een afgeschermd gedeelte van de tuin, waar een
bezoeker even tot rust kunnen komen, nadenken of met een naaste spreken in de tijd dat zijzelf of
een familielid in het hospice verblijft.
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