Tekst digitale Nieuwsbrief februari 2012

Kort Nieuws voor en door de departementen
Departement Enkhuizen presenteert zichzelf in een boekje
Departement Enkhuizen presenteert zichzelf dit jaar in een mooi
vormgegeven boekje. Alle leden van het departement hebben het
boekje tweemaal ontvangen; een exemplaar voor zichzelf en een om
weg te geven aan geïnteresseerden. Op deze wijze hoopt het
departement nieuwe leden te werven. Op de website
www.nutalgemeen.nl van het Nut „t kunt u de inhoud van het boekje
en het programma voor 2011/2012 bekijken.

Broek in Waterland organiseert lezing Maarten van Rossum
Departement Broek in Waterland organiseerde op 17 januari 2012 een
lezing door Maarten van Rossum over zijn laatst verschenen boek
'Waarom is de burger boos?‟. Het was een groot succes. De
bijeenkomst moest verhuizen van Het Broekerhuis naar de kerk in
verband met de grote belangstelling. De lezing bleek meer het karakter
te hebben van een cabaretvoorstelling en dat was een onverwachte
opsteker voor de aanwezigen. Departement Broek in Waterland vierde
in november 2011 haar 190 jarig bestaan
Departement Tiel bestaat 200 jaar
Op 20 december 1811 werd departement Tiel opgericht. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan werd op 20
december jl. aan de Openbare Bibliotheek Rivierenland in Tiel een collectie boeken over de geschiedenis van
Tiel cadeau gegeven. De boekencollectie werd mede mogelijk gemaakt door medewerking van de Tielse
boekhandel en historische verenigingen uit Tiel en omgeving.
Het nut van (het archief van) het Nut
Op 26 september organiseerden de Historische Vereniging OudWageningen en de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling
Amersfoort en omstreken (NGV) een lezing door P.M. Kernkamp,
gemeentearchivaris van Wageningen, over ‟het nut van het archief
van „t Nut. De geschiedenis van „t Nut en in het bijzonder van
departement Wageningen stond centraal. De volledige tekst van de
lezing voorzien van oude foto's en prenten uit vroeger tijden kunt u
downloaden via www.nutalgemeen.nl.
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Judith Karreman ontvangt erepenning van 't Nut
Judith Karreman, secretaris van Nutsdepartement Enkhuizen, ontving
vorige maand een erepenning uit handen van Nut-voorzitter Ton Dekker.
Judith Karreman is al meer dan 25 jaar als vrijwilliger actief voor „t Nut.

Groei en krimp van departementen van ‘t NUT
Dat de omvang en betekenis van ‟t Nut in de afgelopen decennia is
afgenomen is geen nieuws. Veel van de taken van weleer zijn
overgenomen door de overheid. De gemiddelde leeftijd van de leden
van de departementen is hoog en er zijn elk jaar een paar
departementen die zich zelf opheffen wegens gebrek aan vrijwilligers
en/of leden. In 2011 werden de volgende departementen opgeheven:
Eindhoven, Best, Termunten, Lemsterland.
Toch maakt een behoorlijk aantal departementen de laatste jaren (2008-2010) een groei door. Deze
departementen geven op verschillende manieren inhoud in hun programma‟s aan de NUT-gedachte en doelstelling. Het gaat om de volgende departementen: Wassenaar, Joure, Burgum, Olst-Deventer,
Bellingwolde, Groningen-Haren, Wolvega, Wieringermeer, Makkum, Hoogezand-Sappemeer, Franeker,
Gorredijk e.o. , Winterswijk, Lobith, Gieten e.o., Ruurlo, Zelhem, Vollenhove, Appingedam, Herwijnen.
Onder de groep groeiende departementen bevinden zich relatief veel grotere departementen. In 2010 was
Wassenaar met 454 leden het grootste departement in Nederland. Wassenaar wordt gevolgd door Joure (327),
Burgum (310), Delden (285), Olst-Deventer (258), Bellingwolde (250), Groningen-Haren (240), Zaanstad, (224),
Wolvega (220) en de Wieringermeer (195). Veel van deze departementen werken samen met andere
organisaties, bijvoorbeeld de bibliotheek, Vrouwen Van Nu etc. en organiseren samen activiteiten. Dit zorgt
voor deelnemers per activiteit en een betere kostenverdeling en - niet te vergeten - meer bezoekers. Door
samenwerking met andere partijen kan er veelal meer georganiseerd worden door departementen.
Project Drempels Weg in Waalwijk wint vrijwilligersprijs 2011
Het scholenproject Drempels Weg van het Gehandicapten
Platform Waalwijk, heeft de vrijwilligersprijs 2011 in Waalwijk
gewonnen in de categorie 'Verbinding'. Het project geeft uitleg
aan alle basisschoolleerlingen en maakt inzichtelijk hoe het
dagelijks leven van de gehandicapte medemens er uit ziet. De
nadruk ligt dan op wat er vooral nog wél kan. Door het succes van
het project werd de financiële druk op de begroting van het
Gehandicapten Platform te groot. Door een bijdrage van het NUT,
departement Langstraat, is voortbestaan van het project Drempels
Weg de komende jaren verzekerd. Het vorige schooljaar bezocht
Drempels Weg! 17 basisscholen en werden voor de groepen 7
van de basisschoolleerlingen 21 projecten gedraaid. Na enkele oproepen in de plaatselijke krant stroomden de
aanmeldingen voor vrijwilligers voor het project binnen. Bij DrempelsWeg! vertelt de gehandicapte medemens
hoe zijn of haar dag er normaal gesproken uitziet. Wat moet er allemaal gebeuren voordat de dag kan
beginnen. Hoe kies je je kleren uit als je blind bent, wat heb je nodig om als rolstoeler in en uit de stoel te
komen? Hoe kom ja ven A naar B, enz. Vervolgens mogen de leerlingen zelf ervaren wat het is om blind te zijn,
in een rolstoel te zitten of alles te doen met één functionerende arm.
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Departement Olst-Deventer bezoekt de voormalige IJzergieterij DRU
Het jaarlijkse technische uitje van departement Olst-Deventer
op 19 oktober 2011 ging naar de IJzergieterij DRU te Ulft,
Bouwjaar: 1870 tot 1945. Een afvaardiging van het
departement bezocht hier de voormalige werkplaats waar
gietvormen werden gemaakt, die daarna gevuld werden met
vloeibaar ijzer. Hierna werd de Cultuurfabriek bezocht die
eveneens gevestigd is in het gebouwencomplex. In de
voormalige DRU fabrieken treffen de bezoekers verder aan
de raadszaal, de bibliotheek, een café, het schaftlokaal een poppodium/zaal, een theaterzaal, een kunstgalerie
en de oudheidkundige en historische vereniging etc.

SNS steunt Wat Doe Jij?
De SNS banken openen sinds de zomer van 2010 zogenaamde “bankwinkels‟. Dat zijn
geen klassieke banken meer waar geld op te nemen of te storten valt maar waar
medewerkers klanten te woord staan en helpen met bankzaken. En dat laatste heel
modern door het ter plekke ‟online‟ te doen. De band met de SNS banken is oud en om
die reden stelt de SNS bij elke opening een bedrag van Euro 500,= ter beschikking. Bij de
eerste rond van zo‟n 100 openingen zijn vaak departementen aanwezig geweest om deze
bijdrage in ontvangst te nemen. Na verloop van tijd zijn de meeste departementen al eens gevraagd om
aanwezig te zijn. Daarom worden de bijdragen nu gestort in de reservering die de Maatschappij maakt voor het
project „Wat Doe Jij? „. Dit project is ooit geïnitieerd door de toenmalige voorzitter van de Maatschappij Gijs
Schilthuis. Projectleider is thans Corretje Eijgenstein die na haar pensionering hierin een nieuwe uitdaging vond.
Inmiddels hebben al zo'n 150 voorstellingen van het „Wat Doe Jij?‟ plaatsgevonden waarmee de jeugd op
indringende wijze geconfronteerd is met de consequenties van het eigen handelen. Het project „Wat Doe Jij?‟
ligt geheel in lijn van de oorspronkelijke doelstellingen van 't NUT tot Algemeen (en de NUT-spaarbanken).

Even voorstellen: Wie doet wat voor ’t Nut?
Eind 2009 werd er door ‟t Nut afscheid werd genomen van de medewerkers van het
Secretariaat op het Jan Nieuwenhuyzenplein in Edam. Voor de uitvoering van de
financiële werkzaamheden is toen door het bestuur de keuze gemaakt deze uit te
besteden. Er werd gekozen voor het administratiekantoor Flat 14 voor de financiële
administratie van ‟t Nut. Ingrid Groenenberg en Willem Blom zijn binnen Flat 14
actief voor „t Nut. De bestuursondersteuning en alle andere voorkomende
werkzaamheden voor het bestuur zoals de interne communicatie via website en
digitale nieuwsbrief werd in 2010 uitbesteed aan Irene Agterkamp.
Hieronder leest u wie zij zijn en wat zij precies doen voor ‟t Nut.
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Administratiekantoor Maatschap Flat 14
Ingrid Groenenberg en Willem Blom van
Flat 14 waren In eerste instantie wel
verrast over de historische veelzijdigheid
van ‟t Nut.
Willem Blom:”„Het was nooit eerder in me
opgekomen welke brede maatschappelijke
betekenis „t Nut heeft gehad. Het was ook
verrassend om te zien hoeveel
departementen en scholen met de titel ‟t
Nut‟ nog aanwezig zijn. De omvang is
eigenlijk nog dusdanig dat je kan
verwachten dat met een goede bundeling
van krachten er toch een organisatie staat
waar rekening mee gehouden moet
worden. ”
Ingrid Groenenberg vertelt verder: “Ons kantoor is gevestigd in Rotterdam, parallel aan de Schiekade, in een
oud kantoorpand. Het adres is Ungerplein 2 F14. En die toevoeging “F14” is voor de post in dit
bedrijfsverzamel- gebouw altijd nodig. F14 staat voor Flat nr 14. Dat de naam van onze maatschap ook Flat14
is, is natuurlijk geen toeval. De maatschap bestaat thans uit 3 maatschapsleden. De cliënten en bijbehorende
werkzaamheden van onze is toch goed. maatschap zijn divers. Van de recht toe recht aan commerciële BV in
het midden en klein bedrijf met zijn fiscale en bedrijfseconomische vraagstukken tot en met de filmproducenten,
onderwijsorganisaties, de kleine eenmanszaken en welzijnsinstellingen.”
De werkzaamheden van Flat 14 voor „t Nut bestaan momenteel met name uit het verzorgen van de financiële
administratie met bijbehorende zaken zoals financiële overzichten en jaarrekening. Daarnaast zijn er de
jaarlijkse werkzaamheden met betrekking tot de contributies. Vanzelfsprekend is de samenwerking nauw met
Arno Boon, (penningmeester van ‟t Nut), en Irene Agterkamp (bestuursondersteuning van „t Nut). Naast
werkzaamheden voor ‟t Nut is de maatschap ook actief voor het aan ‟t Nut gelieerde Jan Nieuwenhuyzen
Fonds.
Het leuke van dit soort werkzaamheden is overigens dat het een inkijk geeft in een wereld waar je als kantoor in
Rotterdam niet veel weet van hebt. Natuurlijk: kwam ik wel eens in Edam, mijn oom was er onderwijzer, en in
Vlagtwedde zitten toevallig twee cliënten van mij. Maar over het algemeen krijg je toch niet veel te maken met
de ‟in‟s en out‟s‟ van dit deel van het verenigingsleven veelal buiten de drukbevolkte Randstad.
Over het algemeen zult u als lezer van dit stukje weinig met het administratiekantoor te maken hebben.
Evenwel; mocht er een financiële vraag zijn in het kader van contributies, dan wel betalingen of declaraties, dan
kunt u contact opnemen met Willem van der Blom of Ingrid Groenenberg. Idealiter gaat dat per mail:
nut@flat14.nl.
Irene Agterkamp
Irene Agterkamp startte haar werkzaamheden voor het Nut „t
halverwege 2010. Irene is parttime ZZP-er (www.Iacom.nl). Zij kreeg
bij de start van haar werkzaamheden de opdracht mee om een
(technisch) nieuwe website te laten bouwen, deze up to date te
houden en regelmatig een digitale nieuwsbrief uit te brengen. Ook het
uitbouwen van de digitale communicatie met de leden stond hoog op
het prioriteitenlijstje van het bestuur.
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Inmiddels functioneert de nieuwe website, wordt er een paar maal per jaar digitaal nieuws per e-mail
rondgestuurd (aanmelden kan via „Contact‟ op de website www.nutalgemeen.nl ), staan er regelmatig nieuwtjes
te lezen op de website en is er een digitaal archief voor bestuursstukken dat naar tevredenheid functioneert.
Van de meeste departementen is nu ook een e-mailadres achterhaald en zijn de adresgegevens bijgewerkt in
de Wegwijzer en op de website (Departementen / zoek departement). Voor de technische realisatie van de
website werd nauw samengewerkt met Digicomfort. Nog steeds verzorgt Digicomfort, in de persoon van Zoltan
Ranti, de technische ondersteuning voor „t Nut. De meeste werkzaamheden en veranderingen voor de website
kunnen echter eenvoudig zelf worden doorgevoerd. De mogelijkheid om een eenvoudige website te laten
verzorgen voor uw eigen departement tegen geringe kosten bestaat nog steeds. Overleg de mogelijkheden en
neem contact op via secretariaat@nutalgemeen.nl.
Over haar werkzaamheden voor ‟t het Nut vertelt Irene het volgende: “Ik heb in 2011 veel moeite gedaan om
alle adressen, e-mailadressen bij te werken op zowel de website als ook in de Wegwijzer, het interne
adressenbestand voor ‟t Nut. Uiteraard ben ik hierin ook afhankelijk van de departementen; zij moeten natuurlijk
eventuele wijzigingen doorgeven. In 2010 bleek toch een aantal van dit soort administratieve taken een beetje
op de achtergrond zijn geraakt door het vertrek van de vaste medewerkers. Dit was voor niemand fijn. ”
Erg blij is Irene met de wijze waarop er op dit moment door verschillende departementen nieuws wordt
aangeleverd voor de digitale nieuwsbrieven en de website. Dat ‟t Nut niet meer de organisatie is van vroeger, is
haar duidelijk. Een groot aantal departementen zijn is echter op verschillende wijze wel actief en sommigen
groeien zelfs en/of hebben voldoende vrijwilligers voor het organiseren van activiteiten. Natuurlijk is de realiteit
ook dat er een aantal departementen tanende is en denkt over beëindiging.
Irene: ”Langzamerhand begin ik meer mensen - actief in de verschillende departementen - te kennen. Uit die
contacten werd me ook duidelijk dat een aantal departementen moeite hebben met de digitale stappen die in de
communicatie naar de leden/departementen worden gemaakt. Van de in een email opgemaakte Nieuwsbrief is
er daarom ook altijd een printbare (PDF-versie) beschikbaar. Deze is makkelijk te vermenigvuldigen en uit te
delen. Deze PDF-versies worden naar de secretarissen gestuurd en staan ook op www.nutalgemeen.nl onder
Bericht / Nieuws.
Irene woont met echtgenoot en twee dochters van 13 en 17 jaar in Barendrecht. Op de vraag of zij ‟t Nut al
kende voordat zij er kwam werken, volgt een verrassend antwoord: “Ik kende de naam de Maatschappij tot Nut
van ‟t Algemeen. Ik zat namelijk zelf vroeger op een Nutsschool. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat ik
desondanks een aantal departementen niet direct kon plaatsen op de kaart van Nederland.” Als u telefoneert
met het kantoor in Edam is er grote kans dat u haar aan de lijn zal krijgen want deze telefoon staat inmiddels
naar haar doorgeschakeld.

Onderwijsmuseum verhuist naar Dordrecht
In 2009 vierde ‟t Nut nog het 225-jarig bestaan in
het onderwijsmuseum in Rotterdam in
aanwezigheid van H.K.H. Prinses Laurentien der
Nederlanden en leek er geen verhuizing op komst.
In het najaar van 2010 werd bekend dat de
gemeente Rotterdam de subsidie aan het
museum zou stopzetten. In het voorjaar volgde
de huuropzegging van het pand aan de
Nieuwemarkt en de halvering van de subsidie van
het ministerie van Onderwijs Cultuur en
Wetenschappen. Een nogal ongelukkig begin van
het nieuwe jaar.
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De verwachting is dat het museum zich in de zomer van 2012 zal vestigen in gebouw De Holland in Dordrecht.
Dat ‟t Nut van grote betekenis was voor het onderwijs in Nederland blijkt ook in de tentoonstelling „Zing! „. In het
museum is bij binnenkomst meteen ‟t Nut in beeld in de vorm van een deel van de titelpagina van het boek
„Handleiding voor het onderrigt in de Toon- en Zangkunst op de scholen van het lagere onderwijs‟.
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Uit de Modder omhoog
Het beschaven van 'de minder vermogende burger' was twee eeuwen geleden
misschien nog een staaltje noblesse oblige, anno 2011 doen de idealen nogal
ouderwets aan. Toch herontdekt de politiek de volksverheffing. Aldus meldt De
Groene Amsterdammer op 9 november 2011 in het artikel 'Uit de modder
omhoog' waarin ook de rol van „t Nut wordt belicht. Het artikel is toegankelijk via
de homepage van www.nutalgemeen.nl.

Projecten onder de aandacht
Wat Doe Jij?
Tijdens het project „Wat Doe Jij?‟ speelt een jongerentheatergroep realistische
scènes in de klas en confronteert leerlingen met hun gedrag. Thema‟s kunnen
zijn: pesten, meelopers, groepsdruk en de eenling in de klas. In verschillende
regio‟s van het land slaat het project aan. Corretje Eijgenstein, project
medewerkster „Wat Doe Jij?‟ voor „t Nut, zette voor u de laatste stand van zaken
op een rij.
Wat Doe Jij? in Amsterdam
Begin dit jaar start De Toneelmakerij met repetities „Wat Doe Jij?‟ om nog dit voorjaar te kunnen spelen. Het is
gelukt om samen te werken met het ROC Amsterdam voor het vormen van een spelersgroep. Met een extra
subsidie van het Coöperatiefonds van de Rabobank Amsterdam en van de stichting Hulp na Onderzoek (een
oude relatie van „t Nut naast die van het Nutsdepartement Amsterdam, kan nu gestart worden met de
voorstellingen.
Wat Doe Jij? in Tiel
Door de Jeugdtheaterschool van het Centrum voor de Kunsten De Plantage (JTR) worden, voorbereidingen
getroffen om met „Wat Doe Jij?‟ te gaan werken. Er zijn subsidieaanvragen naar een aantal regionale
Nutsdepartementen en lokale, aan „t Nut gelieerde, fondsen verzonden. De Stichting Jan Nieuwenhuyzen Tiel
en de Stichting ‟t Nut Buren hebben al een donatie toegezegd. Mits de financiering rond komt. Met enkele tryouts in april op scholen in Tiel en Culemborg wordt de vraag naar „Wat Doe Jij?‟ gepeild. Gestreefd wordt in
september te gaan „draaien‟ met de eerste voorstellingen.
Wat Doe Jij? in Alkmaar
Door het Productiehuis Artiance is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een eigen werkplan. Het accent
zal hier liggen op discriminatie en vooroordelen met als titel: „Wat Doe Jij? Vreemde Eend‟. Het voorjaar wordt
gebruikt voor oriëntatie, na de zomer zullen de voorstellingen hopelijk kunnen beginnen. Ook hier is het nog
even wachten op de resultaten van de lokale subsidieaanvragen.
Wat Doe Jij? in Groningen
Na een geslaagd seizoen in Groningen met theatergroep De Steeg, waar de eerste subsidieronde nu op raakt,
wordt gewerkt aan het opzetten van een vervolg. Ook hier met ondersteuning van lokale fondsen.
Wat Doe Jij? in Deventer
Het Theaterschip Drost van Salland heeft „Wat Doe Jij?‟ nu vast op het repertoire. Dankzij ondersteuning door
lokale fondsen en het Nutsdepartement Olst-Deventer blijft „Wat Doe Jij?‟ daar „in de lucht‟!
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Wat Doe Jij? in Rotterdam
In Rotterdam hebben nog twee lokale fondsen, de Stichting Stad Rotterdam anno 1720 en de Stichting
Oecumenisch Centrum Visser ‟t Hooft, samen, een flinke donatie gedaan om met een speciale versie van „Wat
Doe Jij?‟ te starten voor de Basisschool en het Mbo. De jongerentheatergroep Young Stage heeft eigentijdse
scènes over digitaal pesten ontwikkeld om mee verder te werken. De G. Ph. Verhagenstichting heeft opnieuw
een donatie gedaan voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam.
‘s-Gravenhage/Wassenaar/Leiden
Helaas hebben de plannen voor de regio en ‟s-Gravenhage/Wassenaar/Leiden opnieuw vertraging opgelopen.
Doordat een tweede benaderde theatergroep bij nader inzien van deelname heeft afgezien moet naar een
andere groep worden uitgekeken. Een startbedrag blijft gereserveerd voor deze regio. We houden vol!
Nu de bodem van de oorspronkelijke „schatkist‟ in zicht komt wordt het startbedrag dat aan een nieuwe regio
gegeven kan worden steeds lager. De subsidie van de SNS-banken maakt het mogelijk met een bescheiden
bedrag een nieuwe regio een impuls te geven. Dan volgt het ‟zware‟ werk om genoeg middelen bij elkaar te
krijgen bij lokale fondsen om daadwerkelijk te starten. Met wisselend succes.
Mogelijk volgen Friesland, Zoetermeer en, wie weet, Almere. Er is contact is gelegd met de MBO-artiestenopleiding in ‟s-Hertogenbosch.
Maar alles staat of valt met het vinden van een geschikte theatergroep. Alle lof voor het Theaterschip Drost van
Salland, De Steeg, Young Stage, met hun spelers, Jokers en regisseurs. Wat zij elke keer weer neerzetten,
daar kun je als ‟t Nut mee voor de dag komen. Hulde !! Daarom hebben we alle vertrouwen in de komende
prestaties van De Toneelmakerij, Artiance en de Jeugdtheaterschool Tiel en hun samenwerking met de
studenten van artiestenopleidingen van regionale ROC‟s.
Meer informatie over de inhoud van het Project Wat Doe Jij? is te vinden op www.nutalgemeen.nl ga naar Over
‟t Nut en kies daarna voor Projecten.

Vergaderingen 2012: Centrale Districtraad en Jaarvergadering
Op zaterdag 17 maart 2012 zal er weer een Centrale Districtraad CDR worden
gehouden in Zalencentrum Vredenburg te Utrecht. De Algemene jaarvergadering van
leden vindt eveneens daar plaats op zaterdag 21 april 2012. De tweede Centrale
Districtraad zal zijn op 3 november 2012. Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding
van deze aankondiging kunt u contact opnemen met de bestuursondersteuning: Irene
Agterkamp bereikbaar via secretariaat@nutalgemeen.nl.

Volgende digitale nieuwsbrief in mei/juni 2012
Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? Berichten voor de digitale
nieuwsbrief kunt u sturen naar Irene Agterkamp, bestuursondersteuning,
secretariaat@nutalgemeen.nl. Uw berichten uiterlijk inleveren voor 15 mei 2012.
Berichten van de departementen wordt direct geplaatst onder op de website.
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