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Even voorstellen: de heer J.W.H. Offerhaus 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Maatschappij tot Nut van ‘t 

Algemeen op 21 April 2012 werd Jan Willem Offerhaus door de leden benoemd 

als bestuurslid van de Maatschappij. 

Jan Willem Offerhaus (1942) trad toe tot het Maatschappijbestuur vanuit zijn 

functie als penningmeester in het bestuur van het Jan Nieuwenhuyzen Fonds. 

Jan Willem heeft een financiële achtergrond. Hij trad in1983 in dienst bij de 

Nederlandse Spaarbankbond, waarvan hij in maart 1987 algemeen directeur 

werd. De Nederlandse Spaarbankbond (voorheen Nutspaarbanken) onderhield in 

het verleden een nauwe band met de Maatschappij. Tot de liquidatie van de bank in 2001 werd ’t Nut jaarlijks 

door de bank gesponsord. Jan Willem bekleedt bij een aantal andere stichtingen en verenigingen een 

bestuursfunctie. Hij is voorzitter van het bestuur van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds SNS 

Reaal en is lid van de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Jan 

Willem is gepensioneerd, getrouwd en woont sinds 1984 in Haarlem. 

 

Het archief actueel 

Regelmatig komen er bij het secretariaat vragen binnen over de 

geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Cor den Boer, 

onze vroegere voorzitter, bezoekt regelmatig het archief in Edam om 

antwoorden te vinden op die vragen. In januari 2013 kwam de volgende 

vraag binnen. 

‘Ongeveer 50 jaar geleden heeft een familielid deze penning gevonden te 

Noordburgum (Fryslân). Door een gesprek over oudheden is onze nieuwsgierigheid gewekt. Op het internet 

kunnen we niet helemaal achterhalen, wie deze mijnheer was en waarvoor hij deze penning heeft ontvangen. 

Onze vraag is dan ook, is er in het archief van uw instelling nog het een en ander terug te vinden? Graag 

zouden wij dan een en ander van u horen omtrent deze penning’.  

Cor  kon deze vraag na enig speurwerk beantwoorden. 

Door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werden 

beloningen uitgereikt aan mensen die een zogenaamde 

edelmoedige daad hadden verricht. Voor deze speciale 

penning kon ik in het algemeen verslag van de 

Maatschappij van 10 augustus 1830 vinden dat op 11 

oktober 1829 een zekere Hilles Botes Groen geholpen 

heeft bij de redding van schipbreukelingen op de 

Noordzee. Samen met 13 andere mensen kregen ze op 

voordracht van het departement Holwerd de Nut 

onderscheiding: twee personen een zilveren medaille en 
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twaalf, waaronder onze held, een bronzen medaille en zeven gulden. Ook kregen ze allemaal een "Vereerend 

Getuigschrift". Op de website www.nutalgemeen.nl zijn ook de hieronder genoemde ‘Tabellen’ inzichtelijk. 

 
Vervolgsucces ‘Wat Doe Jij ?’ afhankelijk van regionale steun 
 

Na drie succesvolle jaren heeft het Maatschappijbestuur besloten te stoppen met de organisatie van het 

landelijke Nutstheaterproject ‘Wat Doe Jij?’. Projecten worden niet langer als kerntaak van het 

Maatschappijbestuur beschouwd en met de instelling van het ‘NUTfonds’ wordt een nieuwe lijn ingezet. Alle 

betrokken fondsen, waaronder het VSBfonds, het SNS Reaalfonds, de SNS-banken, diverse 

Nutsdepartementen, stimuleringsfondsen van lokale Rabobanken en een groot aantal kleinere lokale fondsen, 

zullen eind 2013 een overzicht ontvangen van het financiële verloop van het totale project en daarmee zal het 

Maatschappijbestuur dit project afronden. 

 

‘Wat Doe Jij?’ blijft behouden door inzet van departementen, theatergroepen en scholen  

In de afgelopen drie jaar heeft het project ongeveer 15.000 leerlingen (600 workshops) bereikt op scholen 

verspreid over het land met een totaal budget van ruim € 150.000,-. De evaluaties waren en zijn overwegend 

positief tot zeer enthousiast. Pesten wordt op een heel effectieve manier aan de orde gesteld. Op de website  

leest meer over het enthousiasme bij docenten en recensenten Noord-Hollands Dagblad en Dagblad van het 

Noorden. 

De zes regio’s waar nu gespeeld wordt kunnen in het vervolg alleen een beroep doen op een subsidie van het 

landelijke NUTfonds via een aanvraag, bij voorkeur ondersteund door een lokaal departement in de buurt. Net 

als voor andere aanvragers geldt dat er geen structurele subsidies versterkt worden door het NUTfonds.  

 

Projectmanager Corretje Eijgenstein blijft aanspreekpunt ‘Wat Doe Jij?’ 

Om de overgangsperiode naar de regio’s soepel te laten verlopen stelt de landelijk projectmanager Corretje 

Eijgenstein zich beschikbaar om contacten te leggen en advies te geven. Zij zal ook departementen kunnen 

benaderen om voor een theatergroep als aanvrager bij het NUTfonds op te treden. Want zonder subsidie van ‘t 

Nut of andere fondsen is ‘Wat Doe Jij?’ niet mogelijk. 

http://www.nutalgemeen.nl/
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‘Wat Doe Jij?’  tegen pesten blijvend op repertoire van Nederlandse theatergroepen? 

Bij de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is ‘Wat Doe Jij?’ een vast onderdeel van theatergroep 

Young Stage. De theatergroepen De Steeg uit Groningen en De Toneelmakerij uit Amsterdam willen ‘Wat Doe 

Jij?’ graag behouden. Ook het Theaterschip Drost van Salland uit Deventer en de Jeugdtheaterscholen Artiance 

en De Plantage, in Alkmaar en Tiel overwegen het project voort te zetten. Momenteel wordt alles op alles gezet 

om in Den Haag en in Den Bosch nog een start te maken.  

De SKVR heeft met steun van de Gemeentelijk Gezondheidsdienst (GGD) meer scholen gevonden  die 

workshops aankopen.  De spelers worden nog steeds gevonden bij de artiestenopleidingen van Regionale 

Opleidingscentra (ROC). Studenten werken in hun stageperiode aan ‘Wat Doe Jij?’ onder leiding van 

professionele acteurs van de bestaande theatergroepen. 

 

Begin een ‘Wat Doe Jij?’ project ! 

Voor start en/of uitbreiding van het project bij u in de buurt, neem contact op met de landelijk projectmanager 

op: corretje@xs4all.nl of 06-11258324 of bij een Nutsdepartement bij u in de buurt. 

 

Het NUTfonds  

Tot 2012 initieerde de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zelf 

activiteiten en projecten. Het Maatschappijbestuur en medewerkers 

vervulden daarbij een actieve rol. In het beleidsplan voor de jaren 

2012-2016 van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is 

vastgelegd dat de Maatschappij, in plaats van zelf activiteiten te 

initiëren en te organiseren, een fonds instelt, kortweg het NUTfonds.  

Met bijdragen uit het NUTfonds worden activiteiten en projecten 

mede mogelijk gemaakt waarvan bij voorkeur, maar niet uitsluitend, 

burgers in de werkgebieden van departementen van de 

Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen profijt hebben. Aanvragers 

dienen bij voorkeur ondersteuning te hebben van een departement. 

In februari 2013 heeft het maatschappijbestuur subsidie toegekend 

aan  twee projecten die ook aanbevolen werden door plaatselijke 

departementen.  

Het betreft een deelproject  'Dansen, meer dan bewegen'  voor leerlingen uit groep 3,4, en 5 van 

deelnemende scholen tijdens het Internationale Dansfestival op 3 t/m 7 juli 2013 in Burgum. Dit project werd 

aanbevolen door departement Burgum. Het tweede project met een aanbeveling (van het departement 

Groningen-Haren) betreft een aanvraag van de Stichting Beeldlijn voor het maken van een documentaire over 

de orgels van Ottes. 

In een volgende digitale nieuwsbrief zal er uitvoeriger bij de hiervoor genoemde projecten worden stilgestaan. 
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Kort nieuws voor en door de departementen 
 

Zwarte markt ’t Nut  

Na het succes van het afgelopen jaar werd er zaterdag 9 maart weer een zwarte 

markt gehouden door het Departement Geldermalsen van de Maatschappij tot 

Nut van 't Algemeen. Van 9.30 uur tot 14.30 uur verkochten Nutsleden en andere 

belangstellenden allerlei overtollige maar wel nuttige zaken.  De zwarte markt 

werd gehouden in Ons Eigen Gebouw aan in Buurmalsen.  

 

 

In memoriam Jan Maat 

In de afgelopen periode bereikte de Maatschappij het overlijdensbericht van Jan 

Maat. Jan Maat overleed op 68-jarige leeftijd op 19 januari 2013. Hij heeft veel 

betekend voor 't Nut. Hij was gedurende 26 jaar voorzitter van het departement 

Groede. Nadat hij gestopt was met zijn werkzaamheden als advocaat heeft hij zijn 

vele activiteiten in het vrijwilligerscircuit, tot  grote vreugde van het district, eind 2010 

uitgebreid met het voorzitterschap van district Zuid-Nederland. Helaas hebben het 

district Zuid-Nederland en 't Nut veel te vroeg afscheid van hem moeten nemen. 

  

Departement Werkendam 175 jaar 

Op 1 januari 2013 bestond het Nutsdepartement 

Werkendam 175 jaar. Dit jubileum is zaterdag 12 

januari uitgebreid gevierd met een receptie en 

feest voor genodigden. De receptie werd bezocht 

door onder meer vertegenwoordigers van andere 

departementen, het bestuur van district Zuid, het 

gemeentebestuur en bestuurders van plaatselijke 

verenigingen en instellingen. Het departement 

ontving ook veel felicitaties per post en per e-

mail, waaronder die van het 

maatschappijbestuur. Aan de uitnodiging voor de 

feestavond gaven ruim honderd leden gehoor. 

Na de welkomstborrel genoten de feestvierders 

van een heerlijk koud en warm buffet. Daarna 

brak het echte feest los met een diskjockey voor 

de dansmuziek en artiesten die optraden.  

Het bestuur en leden kijken terug op een heel 

geslaagde middag en feestavond.    

 

 

 

Foto: Het bestuur van Departement Werkendam met v.l.n.r. de 

heren Bas Bastiaanse, Frans Zwets, Jasper van’t Verlaat en de 

dames Artha Remans, Trees van der Wiel, Ina van Berchum. 
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Departement Vredewold-Leek 175 jaar 

Departement Vredewold -Leek vierde op 14 december 2012 feest , precies 175 jaar na oprichting. In café De 

Waag in Nietap werd een receptie gehouden, alwaar burgemeester B.C. Hoekstra de jubilerende vereniging 

toesprak. Vanwege dit bijzondere jubileum organiseert het departement op donderdag 8 maart 2013 op twee 

locaties een gratis lezing met de oud-Leekster Geerart Meek.   

 

 Departement Rotterdam online met lezingen 

Departement Rotterdam publiceert sinds kort aankondigingen van lezingen op de 

website www.nutslezing.nl. Inschrijven hiervoor kan ook via de website. De 

eerstvolgende lezing met de titel 'De Tweede Verlichting: verlichten, verheffen, of 

vervlechten?' vindt plaats op 4 februari a.s. en wordt verzorgd door Henk Oosterling.  

 

   

Departement Zelhem 100 jaar 

Het departement Zelhem van 't Nut bestaat honderd jaar 

en is niet van plan zich op te heffen. Integendeel, de 

vereniging denkt juist aan belang te gaan winnen. Nu er 

crisis is en de overheid zich terugtrekt, subsidies voor 

kunst en cultuur worden geschrapt, kan 't Nut weer aan 

belang winnen, denkt de Zelhemse voorzitter van 't Nut, 

Bennie Radstake.  

Op 23 november sloot ‘t Nut haar jubileumactiviteiten af 

met een prachtige feestavond met medewerking van Jan 

Terlouw en het Orion Ensemble. De vereniging heeft 

met een drietal bijzondere acties, n.l. de 30.000 

bloembollen die bij de invalswegen en scholen van 

Zelhem zijn gepoot (foto), de receptie en deze ‘Jan Terlouw avond’ zichzelf opnieuw op de kaart gezet. De 

doelstellingen en uitdagingen die ’t Nut zichzelf toedicht liepen dan ook als een ‘rode draad’ door alle 

jubileumactiviteiten. 

 

Volgende digitale Nieuwsbrief  
 

Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? De uiterste datum voor 

inzending van berichten voor de volgende nieuwsbrief is 31 juli 2013. Berichten kunt u 

sturen naar secretariaat@nutalgemeen.nl.  

 

Kort nieuws van de departementen wordt direct geplaatst op www.nutalgemeen.nl.  
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