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Het NUTfonds
In mei 2014 zijn vanuit het Nutfonds voor de tweede maal dit jaar subsidies toegekend aan een vijftal
projecten in Nederland. Elk van deze projecten staat in de ogen van het maatschappijbestuur in het
verlengde van de oorspronkelijke doelstelling van ’t Nut.
De Stichting Singeldingen
kreeg een bijdrage
toegekend voor een
buurtinitiatief dat de
saamhorigheid in de
omgeving van het
Heemraadspark in
Rotterdam vergroot voor
jong en oud. Centraal punt
in het park is een kiosk
waar buurtbewoners in
2014 van 14 mei tot 19 juli
terecht kunnen voor een
praatje, een kopje koffie of
een lekkere tosti. Maar dat is niet alles. Op woensdag bakt een buurtbewoner pannenkoeken of taart
en elke vrijdagavond wordt er gekookt bij ‘In plaats van friet’.
Daarnaast is er in de zomermaanden een uitgebreid programma met workshops, een tuinclub, theater
en muziek. In deze buurt, waarbinnen sprake is van een enorme diversiteit aan bewoners, creëert
Singeldingen een ontmoetingsplek en activiteiten die de onderlinge verstandhoudingen goed doen.
De organisatie draait op het vrijwilligerswerk van buurtbewoners en wordt mede mogelijk gemaakt
door sponsoren, die soms financieel bijdragen en in andere gevallen in natura.
De andere projecten waaraan de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen subsidie toekende in mei
2014 zijn:
- Stichting Kinderburgemeester Nesselande. Deze stichting organiseert samen met de
Kinderburgemeester en de kinderraad diverse activiteiten in deze Rotterdamse buurt.
- Stichting Web, project ‘Mayday Mayday ‘ richt zich door middel van 200 voorstellingen op
kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar en heeft als doel bijzondere aandacht te realiseren voor
de positie en problemen van kinderen die in een bijzondere situatie opgroeien. Zoals
bijvoorbeeld met een (chronisch) ziek of gehandicapt gezinslid, of als er in het gezin langdurig
en veelvuldig conflicten voorkomen. De kinderen leren onder meer met beeld, muziek, taal en
beweging hun gevoelens en ervaringen uit te drukken. Ook leren zij zich in sociaal opzicht
zelfredzaam te gedragen.
- Resto van Harte in het Oude Noorden, Rotterdam heeft als doel het sociale isolement en
sociale uitsluiting van mensen en groepen terug te dringen in de wijk en de deelname van
geïsoleerde mensen aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen. Iedereen is welkom voor
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een gezonde en goedkope driegangenmaaltijd. Regelmatig komen lokale ondernemers,
zorgverleners of welzijnswerkers vertellen over hun activiteiten in de wijk.
- Stichting Aloha Ruiters in Rhoon vroeg het Nutfonds om steun voor de aanschaf van een
tweepaardsveewagen om daarmee de bezoeken aan zorginstellingen te faciliteren. De stichting
bezoekt met haar paarden zorginstellingen voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke
beperking.
Zonder uitzondering zijn bovenstaande projecten gericht op het vergroten van het welzijn van
anderen en bevorderen eveneens de deelname aan de samenleving.

ANBI
In principe staan alle leden (departementen) van de Maatschappij tot
het Nut van 't Algemeen geregistreerd als Algemeen Nut beogende
Instelling (ANBI), vanwege de groeps-ANBI-status die de
Maatschappij bezit. Vanaf 1 januari 2014 geldt voor het behoud van
de ANBI-status een publicatieplicht op internet van gegevens van de
departementen. De secretarissen van de departementen ontvangen
hierover regelmatig bericht van de Maatschappij. In principe zijn alle
leden van de Maatschappij verplicht deze gepubliceerde gegevens
jaarlijks up-to-date te houden (per 1 juli elk jaar). U bent daarvan
uitgezonderd als uw departement uitdrukkelijk bij de Belastingdienst
heeft aangegeven de ANBI-status niet langer te ambiëren.
De meeste departementen publiceren hun gegevens op de website van de Maatschappij
www.nutalgemeen.nl/anbi. De departementen zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering en
de inhoud van gegevens van uw departement bij de Maatschappij voor upload. Uitsluitend digitale
stukken die per email verstuurd worden naar secretariaat@nutalgemeen.nl worden verwerkt. Voor
departementen die wel de ANBI-status willen behouden en hun gegevens publiceren op een andere
website dan www.nutalgemeen.nl/anbi geldt eveneens dat zij hun gegevens moeten updaten, maar
niet via de Maatschappij.

Het archief actueel: bezoek Edam
Hebt u wel eens gedacht aan de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de stad Edam, en dan niet
alleen om de kaasmarkt? Die kaasmarkt heet nu het Jan Nieuwenhuyzenplein omdat 230 jaar
geleden dominee Jan Nieuwenhuyzen in het huis van zijn zoon Martinus de Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen oprichtte. In het Nutshuis heeft tot voor kort het secretariaat van de Maatschappij zijn
werkplek gevonden. Op dit moment zijn er andere gebruikers maar het pand is gelukkig nog wel op
afspraak toegankelijk.
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Op de benedenverdieping heeft mevrouw
Maisa van der Kolk haar museum voor
snaarinstrumenten ondergebracht. In het
museum is te zien in wat voor een omgeving
de vroege voorvaderen het Nut bestuurden.
Tegelijkertijd kunt u genieten van een prachtige
klankrijke demonstratie van de verschillende
muziekinstrumenten in het museum. Ervaren
gidsen van de VVV kunnen een rondleiding
verzorgen in het prachtige stadje en ook de
bezichtiging van de geweldige Grote of St.
Nicolaaskerk (foto) behoort tot de
mogelijkheden.
Een bezoek aan Edam wordt door Cor den Boer, oud-voorzitter van de Maatschappij en nog actief als
vrijwilliger voor het archief in Edam, zeer aangeraden. Enthousiast vertelt hij uit eigen ervaring; ‘ik heb
zelf een paar keer met vreugde en tot plezier van allen met leden van mijn eigen departement
Geldermalsen een bezoek gebracht aan Edam.’
Een aantrekkelijk programma kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien (van 1 april tot half oktober).






10.30 uur Aankomst bij de VVV op het Damplein, aansluitend stadswandeling o.l.v. een gids;
12.30 uur Lunch in een van de vele restaurants die Edam rijk is;
14.00 uur Bezoek aan Nutshuis & muzikaal onthaal door Maisa van der Kolk;
15.30 uur Bezoek aan de grote St. Nicolaaskerk
17.00 uur Einde.

Een andere mogelijkheid is dat u een kijkje neemt in het prachtige museum van Edam, maar dat kan
door restauratiewerkzaamheden pas weer in 2015.
Cor den Boer stelt graag in overleg met u een passend programma samen voor groepen van 15 tot
20 deelnemers (cor.den.boer@upcmail.nl).

‘Kunst op Stap’ in Nutshuis
De eerste verdieping van het pand van de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen, ook wel Nutshuis genoemd, wordt al een aantal jaren niet meer
gebruikt door het secretariaat. De verdieping functioneerde al enige tijd
slechts als opslag voor van de oude boeken van 't Nut en voor een deel
van het archief.
Het archief zal de binnenkort verhuisd worden naar de zolder en een aantal
boeken zal naar de afdeling Bijzondere Collecties van de
Universiteitsbibliotheek in Amsterdam worden overgebracht. Daar is een
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afdeling die zich met 18e en 19e-eeuwse Nut-documenten bezig houdt. Een groot deel van de boeken
gaat naar het onderwijsmuseum te Dordrecht.
De nieuwe gebruikers per september 2014 zijn de dames Angélique van den Hogen en Ella Aberson
van de organisatie ‘Kunst op Stap’. Met veel enthousiasme brengen zij hun plezier in het schilderen
en de opgedane kennis en ervaring samen in verschillende workshops. Bij Kunst op Stap kunnen
mensen in groepsverband direct aan de slag en als echte kunstenaars hun artistieke kant ontdekken.
De deelnemers maken in één dag een eigen tekening of schilderwerk, dat met gepaste trots mee
naar huis genomen kan worden.
De andere gebruikers van het Nutshuis zijn op de begane grond de Muziekkamer en op de tweede
verdieping het Instituut voor hulp bij dyslexie en andere leesproblemen.

Algemene Ledenvergadering Den Bosch
De Algemene Ledenvergadering (ALV) in 2014 vond plaats op zaterdag 12 april in Den Bosch. De
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch boden de Nutleden een mooi programma aan waarin onder
meer een historische vaartocht over de Binnendieze was opgenomen. Ruim 50 Nutleden maakten
deze dag kennis met ‘De Meest Gastvrije Stad’ van Nederland.
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Kort nieuws voor en door de departementen
Nut Winschoten ondersteunt ‘Wat Doe Jij?’ in Oost-Groningen
Op verschillende basisscholen en middelbare
scholen in Oost-Groningen heeft het project ‘Wat
Doe Jij?’ vervolg gekregen. Departement
Winschoten kreeg in augustus 2013 een bijdrage
vanuit het NUTfonds om voorstellingen op scholen
te financieren. De voorstellingen werden
gepresenteerd door De Steeg, een jongerentheater
organisatie. In totaal werden er 21 voorstellingen
verzorgd op scholen in verschillende gemeenten in
Oost-Groningen.
De jongerentheatergroep van de Steeg toonde realistische scènes in de verschillende klassen om
leerlingen te confronteren met hun gedrag.
Thema’s die worden belicht zijn onder andere: pesten en groepsdruk. Bij de voorstellingen wordt
gebruik gemaakt van interactief / inspringtheater. Dit houdt in dat de voorstellingen onder leiding
staan van een verteller, de Joker, die de toeschouwers (leerlingen) bij de scènes betrekt. De Joker
daagt uit: 'Wat Doe Jij?' Theater is hier dus hulpmiddel ter bevordering van sociale vaardigheden in
de directe leefomgeving van de leerling.
Departement Winschoten ontving ook een subsidie van de Rabobank en zal daarmee voorstellingen
kunnen financieren op scholen in Oost-Groningen na de zomervakantie in 2014.

Nut Delden een ‘bloeiend’ departement!
Binnen het Nut bestaan departementen, die bloeien als nooit te voren. ‘Hoe doen die departementen
dat?’ is een vraag die regelmatig gesteld wordt tijdens ledenbijeenkomsten. Departement Delden
geeft een inkijkje in ‘hun’ bloeiende vereniging.
In het jubileumjaar 2012 heeft het bestuur een ledenwerfactie gehouden. De aanleiding was het 175jarig bestaan van het departement. Naast een mooi programma werd de leden een gratis voorstelling
van Nel Kars aangeboden en ook een gratis concert van het Twents Jeugd Symfonie Orkest. Het
ledental steeg tot ruim 500 leden. De contributie bedraagt € 12,- voor alleen gaanden en € 20,- voor
gezinnen. Sommige activiteiten worden de leden gratis aangeboden, voor andere activiteiten wordt,
indien nodig, een bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage is voor leden nooit meer dan € 7,50.
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Het Nutseizoen in Delden loopt van september tot en met de maand mei in het volgende jaar. Elke
maand is er een activiteit op cultureel-maatschappelijk gebied. Vaste items zijn de muziekmiddag, de
literaire avond, de dagtocht en een excursie. Ook lezingen over kunst en actuele onderwerpen zijn
erg in trek. Elk jaar krijgen alle leden eind augustus een folder toegestuurd met daarin het programma
voor het komende seizoen. Aansluitend op de jaarvergadering in januari wordt elk jaar een
zogenaamde “nazit” gehouden. De bezoekers worden getrakteerd op een Nieuwjaarsborrel met een
hapje.
De organisatie van de activiteiten is voornamelijk in handen van de bestuursleden zelf, die zich
persoonlijk bezighouden met de vele details. Artiesten en sprekers worden benaderd, locatie en
datum zorgvuldig bepaald, financiële details onderhandeld en vastgelegd. En vervolgens de PR:
uitnodigingen worden ontwikkeld en
verspreid per email of post en ook in de
plaatselijke media en op de website zijn
voor- en achteraf verslagen en
aankondigen te lezen van elke activiteit
www.nutdelden.nl. Deze website wordt
door één van de bestuursleden
onderhouden.
En tot slot, maar zeker niet
onbelangrijk: de enthousiaste
bestuursleden van ’t Nut in Delden
promoten ‘hun’ vereniging zo veel
mogelijk bij vrienden, kennissen en
familie.
( Foto: Trio C tot de Derde op zondagmiddag 17 November 2013)

Nut Olst-Deventer wordt beloond tijdens ‘Hart voor Salland’
Het departement Olst-Deventer heeft op 15 april 2014 een cheque van € 200,20
mogen ontvangen van de Rabobank tijdens de avond van ‘Hart voor Salland’.
Rabobank-leden konden stemmen uitdelen aan verschillende stichtingen en
verenigingen. Elke stem werd door de Rabobank ‘beloond’ met € 3,85 aan de
betreffende organisatie. Voor het geld heeft het bestuur van het departement
Olst-Deventer inmiddels een goede bestemming gevonden. Families die krap bij
kas zitten konden ‘een filmpje pakken’ in het eigen Filmhuis. Volgend jaar hoopt
het departement Olst-Deventer natuurlijk op nog meer stemmen zodat zij meer
mensen kunnen betrekken bij een leuke sociaal culturele activiteit.
(Foto: Jan Jansen, penningmeester, met cheque)
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Langstraat biedt gevarieerd programma 2014 / 2015
Departement Langstraat van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen heeft 170 leden. Het bestuur
van dit departement bestaat uit Dhr. B. de Graaf (voorzitter), Mw. A.M. Arts – de Vooght (secretaris),
Dhr. B. W. Saatrübe (penningmeester), Mw. R. van ’t Oever bestuurslid. Het bestuur biedt de leden
twee maal per jaar een aantrekkelijk programma aan en laten bewoners van Langstraat graag ook
kennis maken met ‘t Nut. Het departement wil namelijk graag meer jongere ouderen (veertigers en
vijftigers) als lid verwelkomen om het huidige aantal leden uit te breiden.
Het bestuur organiseert excursies, cursussen en lezingen. Elk jaar wordt een cyclus van drie
themalezingen aangeboden over een actueel onderwerp. Woensdag 21 mei werd er een bezoek
gebracht aan twee Hanzesteden. In Hattem was er een stadswandeling onder begeleiding van een
gids door de historische binnenstad. In plaats van deze stadswandeling kon men ook kiezen voor een
bezoek aan het Anton Pieckmuseum in Hattem.
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het prachtige museum ‘De Fundatie’ in Zwolle. Ook hier
stonden weer gidsen klaar. Deze interessante dag werd afgesloten met een hapje en een drankje in
Theater Odeon. Voor het najaar is er hard gewerkt aan interessante uitstapjes. Het programma is te
vinden op www.nutalgemeen.nl onder departementen/Zoek departement.

Centrale Districtsraad 8 november 2014
De volgende centrale Districtsraad (CDR) 2014 vindt plaats op 8 november
2014. De vergaderlocatie is bij verschijnen van deze nieuwsbrief nog niet
bekend. Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aankondiging:
secretariaat@nutalgemeen.nl.

Volgende digitale Nieuwsbrief
Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? De uiterste
datum voor inzending van berichten voor de volgende nieuwsbrief is 1
oktober 2014. Berichten kunt u sturen naar secretariaat@nutalgemeen.nl.
Kort nieuws van de departementen wordt eventueel direct geplaatst op
www.nutalgemeen.nl.

Nut Nieuwsbrief 2014 - 2 Email: secretariaat@nutalgemeen.nl - Website: www.nutalgemeen.nl

7

