Tekst digitale Nieuwsbrief juni-juli 2017-3
225ste algemene ledenvergadering in Olst
Op zaterdag 29 april 2017 werd de 225-ste algemene ledenvergadering (ALV) gehouden in
het Holstohus in Olst. Voorafgaand aan de vergadering heet de vicevoorzitter van het
departement Olst-Deventer, de heer Geenen, de ruim zestig aanwezige leden van het Nut
welkom.

De heer Geenen geeft aan verheugd te zijn dat het departement erin slaagt om ook jonge en
nieuwe leden aan zich te binden. Ook vertelt hij over de Herensociëteit v/h De Nuts Neut.
Op initiatief van de Regenten en door de leden daadwerkelijk aangelegd is het zogenaamde
Willy Dobbeplantsoen, Dit plantsoen is op 27 november 1997 onder grote
mediabelangstelling geopend door Wim T. Schippers en Willy Dobbe. Hier de uitzending van
het NOS Journaal.
De burgemeester van Olst de heer Strien (foto)
spreekt daarna de aanwezigen toe. ’t Nut in Olst
(opgericht in 1882) is de oudste vereniging in
‘zijn’ gemeente. En daar is hij trots op. Ook is hij
beschermheer van de eerdergenoemde
Herensociëteit v/h De Nuts Neut. Toen het
departement 125 jaar bestond heeft het
departement een boek uitgegeven ‘Het Nut in
Olst”. Daar staat ook de anekdote van de
Nutsneut en Willy Dobbeplantsoen in
beschreven. Het boek geeft een goed beeld van
de betekenisvolle historie van ’t Nut in Olst. De
burgemeester verwacht dat ’t Nut in Olst van grote betekenis zal blijven voor de gemeente.
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Hij sluit zijn betoog af met het voorlezen van een gedicht van doctorandus P. die hij in 1985
voordroeg tijdens een genoeglijke middag aan de IJssel georganiseerd door ’t Nut aan de
IJssel dat eveneens gepubliceerd is in dit boek. De volledige speech van de burgemeester is
terug te vinden op www.nutalgemeen.nl
Bestuurswisselingen
De heer Maarten Rietveldt treedt tijdens de ALV 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 al neer. Zij ontvangt 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 Nieuwenhuisfonds terugtreden uit dit
Stichtingsbestuur. Arno Boon, penningmeester, volgens het rooster aftredend, wordt voor
een derde termijn benoemd door de ledenvergadering.

V.l.n.r: Maarten Rietveldt, Piet Hamelink, Joyce jansen-Pierik

Bas Andeweg, secretaris van departement Zelhem en penningmeester van district OostGelderland, wordt door de leden benoemd als nieuw bestuurslid. Bas Andeweg is gehuwd en
werkt als wetenschappelijk medewerker bij de Technische Universiteit in Delft.
Na afloop van de vergadering en een gezellige lunch stapt het gezelschap in de bus richting
Kasteel Het Nijenhuis. Kasteel Het Nijenhuis is een van de mooist geconserveerde kastelen
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in Overijssel. Het ligt tussen de dorpen Heino en Wijhe in een prachtig groen landschap. De
Nutsleden worden rondgeleid door de tuin en het museum. In elke ruimte is moderne kunst
op een fraai wijze ingepast binnen het authentieke interieur. Iedereen was het erover eens.
Dit kasteel met museum is te mooi en er is te veel te zien voor een bezoek van slechts
anderhalf uur. In het Holstohus in Olst wordt na afloop nog genoten van een ‘NUTtige’ nazit.

Foto’s: rondleiding rond en in Kasteel Het Nijenhuis

Nutspand in verkoop
Het pand van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in Edam aan het Jan
Nieuwenhuizenplein 9 wordt verkocht.
De communicatie met de leden verloopt steeds meer digitaal. Hiervoor is dus een vaste zetel
voor het secretariaat niet meer nodig. Ook voor de ledenbijeenkomsten en -vergaderingen
wordt het gebouw niet meer gebruikt. Dat betekent niet dat de ’t Nut niet meer bestaat,
integendeel: de vereniging is met ruim 7000 leden nog vitaal. De leden zijn veelal
verenigingen en stichtingen die zich richten op educatie of functioneren als culturele
vereniging. Een aantal departementen functioneert als lokaal fonds.
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Foto: Jan Nieuwenhuizenplein, Nutspand direct gelegen naast rechtervlag

De kosten voor onderhoud van dit rijksmonument uit 1622 overstijgen al jaren de inkomsten
uit de gebruiksvergoedingen. Er waren tot medio juni 2017 nog twee gebruikers gevestigd,
die zich bezighouden met onderwijs en cultuur.
Het pand zal worden verkocht door verkoop bij inschrijving. Het bestuur heeft op die manier
toch zicht en grip te houden op de toekomstige bestemming van het mooie pand. De verkoop
start deze zomer.
Het bestuur van ‘t Nut is op zoek naar een nieuwe eigenaar die het monumentale gebouw
met respect voor de historie in gebruik neemt. Dat kan zijn als woning, maar ook voor andere
activiteiten. Om de nieuwe eigenaar te helpen heeft ’t Nut een uitgebreid pakket
samengesteld met informatie over het gebouw, zowel cultuurhistorisch als bouwkundig en
financieel. De opbrengst is van belang maar de hoogstbiedende is niet per se de beste
eigenaar.
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Landelijk Nut zoekt een kandidaat-bestuurder (m/v) in Noord-Nederland

Tijdens de ALV op 29 april jl. is er een profielschets gepresenteerd aan de leden voor de
nieuwe kandidaat-bestuursleden. In de profielschets staat onder andere te lezen dat
kandidaten bereid zijn om het bestuur te vertegenwoordigen bij belangrijke gebeurtenissen
van departementen en bij districtsvergaderingen. Toekomstige bestuursleden zijn erop
gericht door middel van consensus tot een eenduidig standpunt en resultaat te komen en
daarvoor draagvlak te creëren binnen de vereniging. Het bestuur vergadert 3 a 4 x per jaar
op een centrale plek in Nederland, doorgaans goed bereikbaar met openbaar vervoer.
Binnen het Maatschappijbestuur heerst een open cultuur waar ruimte is voor feedback. Zoals
eerder te lezen in deze Nieuwsbrief is het landelijk bestuur op zoek naar een kandidaatbestuurslid uit het Noorden van het land. De profielschets kan worden opgevraagd bij een
van de leden van het bestuur.

V.l.n.r. Piet Hamelink (voorzitter), Arno Boon (penningmeester), Bas Andeweg (secretaris), Jan Willem Offerhaus
(bestuurslid)

Even voorstellen: de nieuwe voorzitter Piet Hamelink
Piet Hamelink is de nieuwe voorzitter van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Piet is
geboren in 1948 in Zeeuws -Vlaanderen (Terneuzen). Op twintigjarige leeftijd verhuisde hij
naar Noord- Beveland (Wissenkerke) en daar woont hij nog altijd met zijn echtgenote. NoordBeveland is een kleine gemeente gelegen op een eiland met ca. 7000 inwoners, verdeeld
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over een zestal dorpen en met een omtrek (kustlijn) van 56 kilometer. Het is een toeristisch
gebied; de gemeente ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen euro aan toeristenbelasting.
Piet bezocht regelmatig Nut-activiteiten van het departement Noord-Beveland. In de jaren ‘70
werd hij bestuurslid van het departement, ook wel genaamd “Nut Noord-Beveland”. Het
jubileum boekje dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het
departement dat werd opgericht in 1842, had de titel ‘ Van herensociëteit tot culturele
vereniging’. In het begin van zijn bestuursperiode had ’t Nut op Noord-Beveland vooral het
karakter van een boerenclub waar in de pauze en na de voorstelling of lezing meer werd
gesproken over de prijs van aardappelen en uien dan over de voorstelling.
Na een onderbreking van acht jaar van zijn bestuurslidmaatschap werd hem door het
departement gevraagd om voorzitter te worden. Het departement Noord-Beveland is
inmiddels niet meer weg te denken als organisator van podiumkunsten en lezingen op het
eiland, voornamelijk in de dorpshuizen Het huidige departementsbestuur is relatief groot en
jong; Piet is de enige gepensioneerde. Het departement is springlevend. Piet draagt zijn
voorzitterschap dan ook met een gerust hart over aan een van de jongere bestuurders. In
2017 viert het departement ook haar 175-jarig bestaan met de circa 300 leden.
Piet is actiever dan ooit en vindt zijn leeftijd (70) dan ook geen reden om zijn horizon te
beperken. Hij is daarom twee jaar geleden ook toegetreden tot het Maatschappijbestuur.
Gegeven de ontwikkelingen en omstandigheden is hij sinds kort ook voorzitter. Hij is
dankbaar dat hij in zijn leven tot nu toe al veel mooie kansen zoals deze heeft gekregen. Hij
deelt dit geluk met zijn vrouw en familie onder wie inmiddels twee kleinzonen.
Voor zijn pensioen was Piet meer dan veertig jaar werkzaam voor Roompot Vakanties en
maakte bij het bedrijf de groei mee van drie naar drieduizend medewerkers. Ook was hij
naast zijn baan politiek actief in de gemeenteraad gedurende 23 jaar en voor de Provinciale
Staten van Zeeland (12 jaar). Hij zet zich ook in voor of namens andere besturen en
organisaties in de regio. Voorbeelden hiervan zijn de Heemkundige kring, de Raad van
Toezicht Bureau Jeugdzorg Zeeland, Intervence en de bij de regionale woningbouw stichting.
Sinds 2016 maakt hij ook deel uit van de Bondsraad van de ANWB. Piet is ook actief als
trouwambtenaar en namens het humanistisch verbond als spreker bij uitvaarten
Piet hoopt in het kader van diversiteit en landelijke spreiding een enthousiaste vrouwelijke
kandidaat-bestuurder uit het Noorden van het land te mogen begroeten. Bij een voltallig
bestuur zal er opnieuw naar de verdeling van functies worden gekeken. Zijn voorzitterschap
voor ‘t landelijk Nut beschouwt hij niet als vanzelfsprekend. Maar Piet is wel zeer
gemotiveerd om in de komende jaren op enthousiaste wijze een steentje bij te dragen aan ‘t
Nut.
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Nieuwe website Departement Amsterdam
’t Nut in Amsterdam heeft een gloednieuwe moderne website
gelanceerd. Met behulp van sterke afbeeldingen en keuzemenu’s
krijgt de bezoeker met een paar klikken toegang tot hetgeen hij of
zij zoekt. De nieuwe website is ontwikkeld in WordPress, een
content management systeem voor de bouw en het onderhoud van
websites en weblogs. Als www.nutamsterdam.nl wordt
geraadpleegd op een telefoon past de site zich daar heel
gebruikersvriendelijk aan op het kleinere beeldscherm.
Departement Amsterdam is een fondsdepartement, de website is daar dan ook specifiek op
ingericht. Alles wat met een aanvraagprocedure samenhangt is hier te vinden. Criteria, een
aanvraagformulier en voorbeelden van in het verleden toegekende subsidies. Al met al een
lust voor het oog, effectief en vol gemak voor de aanvrager.

Nut Nijkerk heft zich op
Departement Nijkerk van de Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen heft zich op. Hiermee komt een
einde aan de lange geschiedenis van het
plaatselijke departement. Het bestuur ziet met de
huidige rentestand geen mogelijkheden meer om als
fonds te opereren. Het departement wordt om die
redenen opgeheven. En zo eindigt het bestaan na
175 jaar.
Geschiedenis
Bij de oprichting In 1813 was de situatie in
Nederland miserabel na achttien jaar Franse
overheersing. Notabelen richtten op 3 november in
Nijkerk als één van de eersten in de omgeving een
departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op. Het fonds dat werd gesticht in
1816, ondersteunde behoeftige Nijkerkers nadat de aardappeloogst mislukte. Men
verzamelde 1466 gulden die gebruikt werd om de Nijkerkers te voorzien van aardappelen,
turf en zout.
De Belgische oorlog maakte dat het departement zich in 1831 gedwongen zag zich voor de
eerste keer op te heffen. In 1858 richtte het departement zich opnieuw op. Als fonds
verschafte het door de jaren heen subsidies aan vele plaatselijke initiatieven die toegankelijk
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waren voor de burger van Nijkerk. Een voorbeeld hiervan is de Volksleesbibliotheek, die in
1861 werd opgericht.
Schenkingen
In lijn met de doelstellingen van ’t Landelijk Nut besteedde departement Nijkerk de rente van
de verkoop van het voormalige Nutsgebouw aan de Kleterstraat (foto), als subsidie aan
lokale projecten. Met huidige rentestand is de opbrengst uit het vermogen nihil. Het bestuur
ziet daaro geen toekomst voor het departement om als lokaal fonds te functioneren. Met de
opheffing worden de resterende gelden van het departement gedoneerd aan vier lokale
organisaties.

200 jaar Nutsdepartement Winschoten
Op 21 februari jl. vond een feestelijke algemene ledenvergadering (ALV) plaats bij
departement Winschoten ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan. Na afloop was er een
gezellig samenzijn met de leden.
Tijdens de ALV werd de heer Marten Jonker als
erelid verwelkomd bij het departement (foto). Hij
kreeg de bijpassende oorkonde bij dit
erelidmaatschap uitgereikt. De heer Jonker heeft
zich gedurende lange tijd buitengewoon
verdienstelijk gemaakt voor het departement
Winschoten, maar ook voor het landelijke Nut. De
heer Jonker is al langer in het bezit van de
erepenning van het landelijk Nut.
De ALV werd opgeluisterd met een presentatie over historische gebouwen in Winschoten,
die op de één of andere manier allemaal een relatie met de geschiedenis van ‘t Nut in
Winschoten hebben. De oude leesbibliotheek, de naai- en breischool, de kleuterschool, de
Nutsspaarbank waren daarbij ook van grote betekenis voor Winschoten.
De avond was behalve boeiend en leerzaam ook feestelijk, met na afloopt een aangeklede
borrel.
De volgende dag, op 22 februari, werd er een receptie gehouden. Tijdens deze goed
bezochte bijeenkomst waren er tal van sprekers die het bestuur van het Nutsdepartement
alle lof toezwaaiden en veel succes toewensten voor de toekomst. Vertegenwoordigers van
de gemeente Oldambt, het landelijk bestuur, de districten Noord- en Oost Groningen, vrijwel
alle departementen uit de provincie Groningen, en diverse maatschappelijke organisaties uit
Winschoten gaven blijk van hun belangstelling.
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Het District Oost-Groningen kreeg veel bijval uit de zaal vanwege het opvoeren van een
toepasselijke en komische act over de geschiedenis van ‘t Nut Winschoten (foto). Daarnaast
was er een zorgvuldig gedocumenteerde tentoonstelling over 200 jaar Nut in Winschoten.
De belangstellenden genoten van de geanimeerde sfeer tijdens de receptie. Het hoogtepunt
was het serveren van een “aierbal” (eierbal), een bekende lekkernij in Groningen. Het
Nutsdepartement Winschoten kijkt terug op een zeer geslaagde en waardige
viering van haar 200-jarig bestaan.
Nutsdepartement Winschoten is op 14 februari 1817 opgericht. ’t Nut bemoeide zich intensief met het
opzetten van armenzorg in Winschoten en gaf de aanzetten tot de latere oprichting van Huize
Avondlicht. In het onlangs verschenen tijdschrift Oud Winschoten wordt de lange geschiedenis van
’t Nut uit de doeken gedaan compleet met de daarbij horende onderdelen zoals de Nutsfröbelschool,
de Nutsspaarbank en de Nutsbibliotheek, overigens instanties die inmiddels tot het verleden behoren
omdat deze succesvol door anderen werden voortgezet..

Toekenningen Nutfonds
In de afgelopen periode zijn er weer subsidies toegekend vanuit het Nutfonds. In Friesland
heeft men de weg naar gevonden naar het VSBfonds.Het VSBfonds neemt namelijk sinds
begin 2017 de aanvragen in behandeling. .Als een departement een subsidieaanvraag wil
steunen, dan doet het er goed aan een aanbevelingsbrief te schrijven; het departement mag
echter – als intermediair – niet zelf de subsidies aanvragen.
Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum - Sterrenbeelden in een handomdraai
Het Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum diende deze beslisronde 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. Wie wil leren is er welkom om meer begrip te krijgen over het universum, de
geschiedenis en maatschappij. Omdat het streekmuseum opereert op een wijze die past bij
de doelstellingen van ’t Nut, kan het rekenen op financiële steun vanuit het Nutfonds.
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
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hart worden geraakt.” Door elkaar te ontmoeten en de onderlinge verbinding door dans en
muziek maken bezoekers, vrijwilligers en deelnemers kennis met elkaars cultuur en
gewoonten. Via de facebookpagina: https://www.facebook.com/MoaiFuort/ is veel ontdekken
over de invulling van het festival. Dit jaar vindt het festival, dat vanuit het Nutfonds een
subsidie toegekend heeft gekregen, voor de 14e keer plaats van 3 t/m 9 juli 2017.
Gay 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. Op
het programma staan onder meer een diners in een
gebarentaalrestaurant en een “Dance & Moveworkshop”.
Ook is er ruimte voor lezingen door GLBT-sprekers die doof
of slechthorend zijn, afkomstig uit binnen en buitenland. Zij
delen hun kwetsbare en tegelijkertijd inspirerende verhalen.
Dit project kreeg een aanbeveling van een Nutsdepartement.
Panorama Fryslân Franeker 2018 – Inside/Out
Het project Inside Out ontvangt ook subsidie vanuit het Nutfonds. Hiermee 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. Het Inside/Out Panorama geeft een landschap
weer van stemmingen dat ook het spanningsveld tussen de innerlijke wereld van de mens en
de buitenwereld weergeeft. Het eindresultaat bestaat uit geschilderde elementen,
geprojecteerde persoonlijke citaten en muziek. Medio 2018 staat de opening gepland.

Nut departement Delden 180 jaar
Het Nut in Delden is met 500 een van de grotere departementen in Nederland. Het
departement weet met een gevarieerd programma de laatste jaren ook veel jongere leden
aan zich te binden. Daarmee zit er ook voor de toekomst ‘muziek’ in dit Nutsdepartement Het
jaarprogramma werd op 23 april afgesloten met een jubileumconcert ter gelegenheid van de
180-ste verjaardag. Het Twents Jeugd Symfonie Orkest, bestaande uit 65 getalenteerde
musici in de leeftijd tussen 12 en 21 jaar, onder leiding Carl Wittrock, gaven acte de
préséance in de Oude Blasius. Populair klassieke stukken, gespeeld door het orkest, werden
afgewisseld met bekende liederen en aria’s uit opera’s en musicals gezongen door de
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sopraan Karin Hertsenberg. Voor Nutsleden was dit jubileumconcert gratis. Niet-Nutsleden
betaalden slechts €10,-.

Ledenbijeenkomsten

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 21 april
2018 in Wageningen.
De eerstvolgende Centrale Districtsraadvergadering zal worden gehouden
op 4 november 2017.

Volgende digitale nieuwsbrief

Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? Laat het
weten voor publicatie in de nieuwsbrief en op de website. De uiterste datum
voor inzending van berichten voor de volgende nieuwsbrief is 30 september
2017. Berichten kunt u sturen naar secretariaat@nutalgemeen.nl.
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