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Tekst digitale Nieuwsbrief mei 2018-2 
 
 
Algemene Ledenvergadering op 21 april in Wageningen 
 
Op 21 april 2018 vond op een zonovergoten warme voorjaarsdag de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) plaats in de Grote Capitulatiezaal van hotel De Wereld op uitnodiging van departement 

Wageningen. Hotel De Wereld is een plek van bijzondere historische betekenis in Wageningen. Op 5 

mei1945 werd hier over de capitulatie van de Duitse bezetters onderhandeld. Ter herinnering daaraan 

vindt er jaarlijks op 5 mei een defilé plaats. Wageningen wordt niet voor niets ‘Stad der Bevrijding 

genoemd.  

 

 
 

Voorafgaand aan de ALV werd er een buitengewone ledenvergadering gehouden. Tijdens deze 

buitengewone ALV werd er gesproken over de samenwerking tussen van de Maatschappij en het 

VSBfonds. Er werd door de leden een voorstel aangenomen vanuit het Maatschappijbestuur waarin 

onder meer in is opgenomen dat er een adviescommissie inzake Maatschappijvermogen en 

Statutenherziening/aanmeldingen wordt ingesteld. De vigerende statuten blijken vaak niet meer aan 

te sluiten bij de realiteit van de vereniging. 
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Tijdens de lunch, die buiten plaatsvond, was er gelegenheid de fototentoonstelling van de 

gebeurtenissen in mei 1945 te bekijken.  

De burgemeester van Wageningen, Geert Rumund, nam het woord na de lunch. Hij reikte twee 

penningen uit aan bestuursleden van het eerste uur van departement Wageningen: Arno Boon en Kor 

Paap. Beide heren mogen zich voortaan erelid noemen van het Wagenings Nut. De jonge voorzitter 

van het departement Wageningen Michael van den Born, nam hierna het woord. Hij gaf een 

toelichting op de lokale activiteiten die het Wagenings Nut heeft ondersteund in de afgelopen periode. 

Lees meer 

 

   
 

Vervolgens gingen de aanwezigen te voet naar de nabijgelegen Beeldengalerij Het Depot. Onderweg 

gaf Arno Boon toelichting op de omgeving. Het Depot is een particulier museum voor hedendaagse 

beeldhouwkunst, gevestigd op drie locaties die onderling verbonden zijn door een prachtig arboretum. 

Bij mooi weer is de beeldentuin een aanrader. Zie ook www.hetdepot.nl 

Na ca. een uur in Het Depot te hebben doorgebracht na een korte toelichting van een van de 

vrijwilligers wandelde het gezelschap weer terug naar hotel De Wereld, waar de dag werd afgesloten 

met een hapje en een drankje. 

 

 
 

Evaluatie eerste fase samenwerking Nutfonds VSBfonds 

In januari 2018 vond de evaluatie plaats van de eerste samenwerkingsfase tussen de Maatschappij-

JNF enerzijds en het VSBfonds anderzijds. Deze samenwerking is in 2016 tot stand gekomen met als 

doel het vermogen van het Jan Nieuwenhuyzenfonds (JNF) en Nutfonds te behouden en de 

opbrengst ervan ook op lange termijn in te blijven zetten voor projecten in lijn van de doelstelling van 

het Nut (dus voor Mens en Maatschappij). In de periode voorafgaand aan de samenwerking bleek al 

dat de doorloop- en beoordelingstijd van aanvragen door het Nutfonds wel wat korter konden. Dit had 

alles te maken met het feit dat de besluitvorming en administratieve afhandeling een grote belasting 

qua tijd en aandacht vergde van het landelijk bestuur van het Nut en de ondersteuning van het 

bestuur. In sommige gevallen zaten er wel 6-maanden tussen de aanvraag en de uiteindelijke 
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uitbetaling van een subsidies. Al met al geen wenselijke situatie. 

 

De conclusies van de evaluatie zijn dat de afhandeling van aanvragen in het algemeen veel beter en 

sneller verloopt bij VSB dan binnen het Nut mogelijk was. De toekenningscriteria zijn ook duidelijker 

voor de aanvrager op het moment van de aanvraag. Al tijdens het invullen van het digitale 

aanvraagformulier weet deze of de aanvraag enige kans van slagen heeft. Ook is het zo dat 

aanvragen die ondersteund worden door departementen een veel grotere kans hebben op een 

toekenning van een subsidie mits deze compleet zijn en voldoen aan de ‘administratieve’ eisen.  

Opvallend is de terugloop van het aantal aanvragen in het algemeen en dat er (nog) geen enkele 

aanvraag is ontvangen met de focus op onderwijs. Dit heeft wellicht te maken heeft met de 

verbeterde omschrijving van de doelgroep en doelstelling: “Mens en Maatschappij”?. Dit wordt de 

komende tijd onderzocht. Het Nutfonds wordt inmiddels ook aangemeld bij het Nationale 

Fondsenboek waar het eerder niet vermeld was.  

 

De partijen zijn het er dan ook over eens dat de eerste fase van samenwerking voldoet aan de 

verwachting en de beoogde verbetering van het opereren van het Nutfonds wat heeft geleid tot de 

effectuering van de tweede fase waarin het vermogen van JNF nu in beheer is bij het VSBfonds. 

 

Nutspand Edam verkocht 

 

Het Nutspand heeft sinds begin dit jaar nieuwe eigenaren. Deze willen na een verbouwing in het 

rijksmonument gaan wonen en op de begane grond een klokkenmakerij vestigen. De woonvertrekken 
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zullen op de verdiepingen worden gerealiseerd. Het proces tot bestemmingswijziging loopt hier nog. 

Het pand zal tot in lengte van dagen voor het publiek te bezoeken zijn op Open Monumentendag 

omdat dit bij de verkoop is vastgelegd. Ook zal er een aparte website gepubliceerd worden. In 2013 is 

besloten om te onderzoeken of een kostendekkende exploitatie van het pand in Edam mogelijk zou 

zijn. Dat is in de jaren daarna niet gelukt. Het bestuur van de stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds, 

eigenaar van het pand, besloot daarom tot verkoop. De gebruikers van het pand werden 

geïnformeerd. Allen vonden binnen een relatief kort tijdsbestek vervangende werkruimte.  

Voorafgaand aan het verkoopproces is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van 

onderhoud van het 17e -eeuwse pand en de geschiedenis. Bij de verkoop heeft het bestuur van JNF 

gemeend dat een nieuwe eigenaar open moet staan voor de zeer rijke geschiedenis van dit 

rijksmonument. De nieuwe eigenaren hebben daar ook ervaring mee.  

Met de nieuwe eigenaren is afgesproken dat er nog een keer contact gezocht wordt met de pers voor 

de feestelijke overdacht van het pand. Dit gebeurt echter pas op het moment de vergunningen 

verkregen zijn. Het is de bedoeling dat bij die gelegenheid ook een korte film het daglicht zal zien. 

Deze film wordt geproduceerd door ’Abel´. Hij is bekend van ’Abel’ van de taarten. Een 

kinderprogramma dat al ruim 20 jaar met succes draait en waarin steeds een kind centraal staat dat 

vertelt – tijdens het bakken van een taart – of zijn of haar leven.  

 

Nieuw erelid bij departement Herwijnen 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 

departement Herwijnen op woensdag 11 

oktober 2017 is mevr. B.D. (Dini) 

Baggerman-van Zuijdam afgetreden als 

bestuurslid. Zij is 40 jaar actief geweest 

als bestuurder voor het departement.  

Zij bedankte de leden en het bestuur voor 

het in haar gestelde vertrouwen en gaf aan 

het bestuurswerk altijd met veel plezier te 

hebben gedaan. Als blijk van waardering 

voor haar inzet voor 't Nut heeft het bestuur 

van het departement aan de 

ledenvergadering voorgesteld Dini tot erelid 

te benoemen. Dit voorstel werd unaniem 

aangenomen. 

Aan Dini is een oorkonde uitgereikt met de volgende tekst: ,,Tijdens de algemene ledenvergadering 

op 11 oktober 2017 is benoemd tot erelid van het departement Herwijnen van de Maatschappij tot Nut 

van ’t Algemeen mevr. B.D. Baggerman- van Zuijdam met als overweging, dat zij zich in haar functie 

als bestuurslid van het departement, gedurende 40 jaar, bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.’’ 
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Op de foto reikt voorzitter Jenneke Klein Geltink (rechts) de oorkonde uit aan een blij verraste Dini. 

 

Departement Wolvega 200 jaar  

Het departement Wolvega heeft het 

afgelopen jaar in besloten kring 

aandacht besteed aan het 200 jarig 

bestaan van de vereniging. 

De wellicht oudste vereniging van 

Wolvega e.o. heeft tot nu toe in haar 

actieve bestaan een vooraanstaande en 

opbouwende rol weten te spelen binnen 

de maatschappelijke samenleving van 

Wolvega. 

Op 6 januari 1817 vond er een 

bijeenkomst plaats die was belegd door 

de plaatselijke notarissen vader en zoon 

Attema. Tijdens deze bijeenkomst viel 

het besluit om het “Departement 

Wolvega en omliggende plaatsen”. Hoe 

idealistisch de initiatiefnemers ook 

waren, zij hebben niet kunnen 

bevroeden dat hun ideeën in de 

daaropvolgende twee eeuwen binnen de Wolvegaaster samenleving zoveel teweeg zouden brengen. 

Wat te denken van de oprichting en exploitatie van de Nutsbewaarschool, de daaruit voortvloeiende 

vier Nutskleuterscholen, de Nutsspaarbank, de Nutsleesbibliotheek, de Naai- en Breidschool en het 

Ambachtschoolonderwijs. Om nog een paar opmerkelijke zaken uit de rijke historie te benoemen, zo 

heeft het Nut in Wolvega aan de wieg gestaan van de ‘Vereniging bad- en zweminrichting Wolvega’ 

en de Vereniging voor Landarbeiders ‘Eigen Erf’ draaiende gehouden. 

Het valt niet te ontkennen dat het Nut zijn stempel heeft gedrukt op de Friese samenleving en in het 

bijzonder de hoofdplaats van de gemeente Weststellingwerf. Om de herinnering aan de soms zeer 

bevlogen jaren levend te houden is er gedurende het jubileumjaar door voorzitter Geert Lantinga 

voortvarend gewerkt aan het schrijven van een jubileumboek. Het resultaat mag er wezen: een fraai 

uitgevoerd en rijk geïllustreerd boekwerk van 128 pagina’s, waarvan het eerste exemplaar woensdag 

17 januari 2018 op het gemeentehuis in Wolvega aan André van de Nadort, de burgemeester van de 

gemeente Weststellingwerf, is overhandigd. 

Het boek, met de titel: “Het Nut drukte zijn stempel, 200 jaar Nutsdepartement Wolvega”, is daarna 

aan de 225 leden van het departement als jubileumgeschenk aangeboden. 
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Departementen in het nieuws 

De afgelopen maanden waren er verscheidenen departementen in het (plaatselijke nieuws) nieuws.  

Vredewold-Leek 

Nut departement Vredewold Leek viert dit jaar met een bestand van nog altijd 80 leden het 180-jarig 

bestaan. Sinds 1837 is de koers van het departement wel enigszins veranderd. Waren het bij de 

oprichting de welgestelde burgers die zich inzetten voor de algemene volksontwikkeling, 

tegenwoordig richt men zich voornamelijk op kennis als weg naar persoonlijke en maatschappelijk 

ontwikkeling. Het departement geeft hier vorm aan door middel van een programma dat gevuld is met 

gevarieerde lezingen. Bijeenkomsten vinden tegenwoordig plaats in buurdorp Nietap. Op 20 april a.s. 

viert ’t Nut Vredewold-Leek het jubileum met de muzikale voorstelling: “Terug en vooruit in de tijd” in 

80 minuten naar Jules Verne.  

 

Edam  

Departement Edam van ’t Nut bood haar leden op 13 

februari jl. een lezing aan over de grootste operacomponist 

ooit: Giuseppe Verdi. Aan het woord was Kees Schilder 

(Kos), een van ’s lands grote operakenners. De 

belangstelling was groot: zo’n 75 muziekliefhebbers waren 

op dit evenement afgekomen. Gezamenlijk werd naar 

enkele aria’s en fragmenten van Verdi’s beroemde opera’s 

geluisterd, voorzien van treffende anekdotes.  

 

Geldrop  

Bij de Scholenstichting ‘t Nut in Geldrop was de laatste jaar 

sprake van een hoogoplopend conflict tussen de Raad van 

Toezicht en nagenoeg alle leraren. Laatstgenoemden 

eisten het onmiddellijke vertrek van de ad-interim-

voorzitter, die zonder de reglementaire ruggenspraak met 

de medezeggenschapsraad was benoemd, alsmede drie 

van de vier leden van de Raad van Toezicht zelf.  

Voor de aanstelling van de ad interim-voorzitter als 

opvolger van de eveneens omstreden voorzitter was geen 

draagvlak. De situatie werd onhoudbaar en leerlingen werden de dupe. De onderwijsinspectie heeft 

ingegrepen.  

 

 

Winschoten 

Op 20 februari jl. kregen na afloop van de Algemene Ledenvergadering van ’t Nut Winschoten de 

leden een lezing van Winschoter journalist en programmamaker Erik Hulsegge aangeboden.  



 

 

 

7 

Van zijn hand verschijnt wekelijks een column op de website van RTV Noord. Daarnaast is hij bekend 

van het zondagmorgenprogramma Noordmannen en het populaire programma Klouk bij dezelfde 

regionale zender. In de lezing kwamen zijn boeken, de hereniging met zijn tweelingbroer en het 

dagboek van Etty Hillesum aan bod.  

 

Zelhem 

Bij ’t Nut Zelhem was in februari een lezing te 

bezoeken over de veranderingen in de 

energievoorziening door Stephan van Aagten van 

nutsbedrijf Aliander. Een actueel onderwerp. In 

landelijke media gaat het op het moment veel over de 

afschaffing van gas als warmtebron. 

Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting 

meer. Alle bestaande woningen zullen om moeten 

schakelen naar schonere, duurzame alternatieven. 

Voor het zover is moet nog veel gebeuren. 

Als het aan Aliander ligt komt er een 

energievoorziening waarbij iedereen onder gelijke 

condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.  

 

Heusden 

’t Nut gemeente Heusden bestaat op een jaar na twee eeuwen. Dit cultureel ingestelde departement 

biedt de leden een aantrekkelijk programma met activiteiten op woensdagavond. 

In maart was het een lezing van oud-dierenarts Rinus Rasenberg met een prikkelend verhaal over de 

Verheerlijking van het dier. In april neemt Bert Ronhaar met de gasten een “kijkje” in een 

middeleeuwse dierentuin. Voor het complete overzicht kijkt u op de website van ’t Nut: Lezingen zijn 

toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.  

 

Winterswijk 

In Winterswijk sloot het nutsdepartement aldaar het programma op 12 april jl. af met een bijzondere 

avond waarvoor niet alleen leden uitgenodigd werden, maar ook vrijwilligers van andere organisaties 

welkom waren. Dit om de waardering uit te spreken voor hun inzet. Het duo Ankie van der Meer en 

Nane Kalma speelde in theaterzaal Boogie Woogie hun nieuwe voorstelling ‘Vuur op Zuidpunt’’, een 

liedjesprogramma met thema’s als eenzaamheid, hoop, vreugde, liefde, weemoed en humor. In de 

pauze was gezorgd voor koffie/thee, een consumptie en hapjes.  

Groningen-Haren 

Op uitnodiging van het departement Groningen-Haren in samenwerking met de Culturele Raad Haren 

was kunsthistorica Carolien ten Bruggencate in ’t Gorechthuis te Haren te gast op om een inleiding te 

houden onder de titel ‘De serene blik’. Het werk van vier realisten te weten Floris Verster, Jan Makes, 

Dick Ket en Henk Helmantel wordt deze avond besproken. Elk van deze vier realisten wisten in hun 

werk een roerloze wereld te creëren. Zij hebben elkaar beïnvloed, in hun werk is toch duidelijk bij elk 

afzonderlijk een eigen signatuur te ontdekken. 
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In Museum More in Gorssel, waar ten Bruggencate rondleider is, is tot en met 13 mei het werk van 

genoemde kunstenaars te zien. Floris Verster (1861-1927), Jan Mankes (1889-1920), Dick Ket (1902-

1940) en Henk Helmantel (1945) worden vaak in één adem genoemd, maar zijn nooit eerder 

gezamenlijk te zien geweest. De kunstenaars creëren alle vier een eigen atmosferische werkelijkheid. 

Een wereld van serene roerloosheid en verstilling. Met ruim 120 stillevens, landschappen en 

portretten omspant de tentoonstelling De serene blik meer dan een eeuw realisme van topniveau.  

 

 


