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Even voorstellen: Joyce Jansen-Pierik
Joyce Jansen-Pierik is sinds april 2010 actief in het Maatschappijbestuur van het NUT. Zij draaide het jaar ervoor
al mee als aspirant-lid en is tijdens het jaarcongres in 2010 als bestuurslid benoemd. Hoog tijd voor een nadere
kennismaking met haar.
Sinds 2003 is Joyce voorzitter van het departement Olst-Deventer. Dit actieve departement verzorgt iedere
maand drie à vier activiteiten waaronder workshops koken, Turks, Italiaans, leerzame excursies zoals een bezoek
aan een gevangenis en rechtbank en lezingen over tal van onderwerpen bijvoorbeeld over de advocatuur, musea,
fabrieken en tuinen.
Als financieel administratief medewerker was zij in het verleden werkzaam in het Midden- en Kleinbedrijf
(MKB). Haar werkzaamheden in het MKB eindigde in 2008 door onvoorziene omstandigheden. Zij richt zich
daarom nu meer op vrijwilligerswerk en is onder andere overblijfoma op een basisschool. Ook helpt zij kinderen
met leren lezen op de St. Willibrordschool in Olst. Samen met haar partner is zij gastouder van twee kinderen.
Joyce is 36 jaar getrouwd en heeft drie kinderen, een zoon, twee dochters en een kleindochter en bonuskleinzoon.

Bestuur vlnr: Elly van den Berg-van Ooijen, Cor den Boer, Rik Goedman, Joyce Jansen-Pierik, Arno Boon

Ook is zij lid van de ledenraad van de Rabobank Salland en denkt ze mee met het Coöperatiefonds. Dit fonds
beoordeelt aanvragen van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties die een bijdrage vragen voor
diverse activiteiten. Joyce is direct betrokken bij de totstandkoming van het nieuwste project van ‘t NUT ‘Wat
Doe Jij?’ in haar regio. Enthousiast vertelt zij daarover het volgende: “Sinds dit jaar probeer ik het project ‘Wat
Doe Jij?’ uit te rollen in onze regio. We starten in Salland. Als het in Salland goed gaat lopen dan willen we dit
als departement verder uitrollen over de provincie Overijssel. Dit doen we in samenwerking met het Theaterschip
Drost van Salland in Deventer. Het loopt ongelooflijk goed met dit project. Er hebben zich inmiddels meer dan 40
klassen van verschillende scholen aangemeld. Joyce is druk met het coördineren: financiële dekking zoeken;
folder maken, zaken kortsluiten met het theaterschip’. Departementen die ook aan de gang willen met het project
‘Wat Doe jij?’ kunnen terecht voor informatie op de website of contact opnemen met Joyce Jansen-Pierik.
1

Vernieuwde website: activiteiten departementen beter te vinden
In december is de website van het Nut www.nutalgemeen.nl
vernieuwd. Voor de bezoeker van de website lijkt er weinig veranderd.
Toch brengt de nieuwe website een paar belangrijke verbeteringen. De
nieuwe website functioneert bijvoorbeeld als centrale poort naar alle
departementen. Veel departementen hebben gehoor gegeven aan het
verzoek van het bestuur om activiteiten en bereikbaarheidsgegevens
aan te leveren. Deze zijn te vinden onder de knop Departementen.
Een update van de activiteiten is voor departementen makkelijk te
maken met de standaardformulieren die u kunt downloaden vanaf de
nieuwe website. Voor het landelijk bestuur is er ‘achter’ de website
een afgeschermd archief bereikbaar voor bestuursstukken. Ook de
digitale nieuwsbrief wordt opgemaakt en verzonden vanuit een
module gekoppeld aan de nieuwe techniek van de website.
De opzet van de website kan tegen een geringe vergoeding worden overgenomen door departementen voor een
eigen departementswebsite. Er zal dan een departementsnaam aan de banner worden toegevoegd. Het actualiseren
en beheren van de departementswebsite is een verantwoordelijkheid voor het departement zelf. Irene Agterkamp
(bestuursondersteuning) is aanspreekpunt voor vragen over de website en de digitale nieuwsbrief. U kunt haar
bereiken via secretariaat@nutalgemeen.nl en 06-29112645.

Opening SNS Winkels van bijzondere betekenis voor het Nut
Van oudsher heeft het Nut nauwe banden met de SNS
Bank. In de afgelopen periode heeft de SNS Bank in
verschillende gemeenten in het land SNS Winkels
geopend. De 150 SNS kantoren maken plaats voor 300
SNS Winkels met ruimere openingstijden, gelijk aan
winkelopeningstijden. Wat nog niet bij alle
departementen bekend is, is dat bij de opening van elke
SNS Winkel het Nut een cheque van €500,00 ontvangt.
Deze blijk van waardering voor de werkzaamheden van
‘t Nut komt vooral ten goede aan de plaatselijke
departementen.
De bestuursleden van het landelijk NUT bezoeken regelmatig een opening van een SNS Winkel.
Ook Joyce Jansen-Pierik bezocht een aantal openingen in het land. Joyce zegt hierover zelf: “Ik houd in de regel
een korte toespraak waarin ik vertel wat het NUT doet en deed. Ik vertel dan ook iets over het programma van het
departement Olst-Deventer. Als dankwoord gebruik ik meestal de volgende woorden: “Als men wordt
uitgenodigd voor een opening is het gebruikelijk om een cadeau mee te nemen. Dat we een cadeau ontvangen is
bijzonder. De maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is hier heel blij mee. De geldelijke bijdrage zal worden
ingezet voor het project ‘Wat Doe Jij?’. “ Ik bedank dan degene die de bank gaat leiden en de regiomanager van
de SNS bank voor deze cheque en wens de bank nog een nuttige toekomst met de nieuwe bankwinkel. “
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Op dit moment komen de inkomsten die niet aan een departement kunnen worden gekoppeld bij het landelijk Nut
terecht. Deze bijdragen worden vooral ingezet voor het project ‘Wat Doe Jij?'
Inmiddels zijn er 60 winkels geopend en de verwachting is dat er nog een groot aantal zal volgen.
In februari is het Nut bij weer drie openingen uitgenodigd.

Jubileumtentoonstelling NUT
Tijdens de jubileumjaarvergadering in 2009 waar het 225 –
jarig bestaan van het Nut werd gevierd was er een
tentoonstelling ‘225 jaar Nut’tig leren voor iedereen’. De
gedemonteerde tentoonstellingspoppen en banieren staan op
dit moment opgeslagen in Edam. De departementen die iets
willen gaan organiseren en de elementen willen lenen kunnen
contact opnemen met de secretaris van het
Maatschappijbestuur Rik Goedman 0299-371160,
secretariaat@nutalgemeen.nl.

Samen aan de slag op 18 en 19 maart met NL DOET
Op 18 en 19 maart 2011 organiseert het Oranje Fonds samen met duizenden organisaties in het land NL DOET,
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet vrijwillige inzet in de spotlights en activeert iedereen
om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Het Nut vraagt graag aandacht voor deze actie omdat deze
maatschappelijke betrokkenheid stimuleert en laat zien welke belangrijke rol vrijwilligers spelen in onze
samenleving.
Overal in het land zijn leuke vrijwilligersactiviteiten te doen.
Veel bedrijven en vrijwilligers zetten zich in de afgelopen
jaren in tijdens NL DOET. Zo hebben medewerkers van ABN
AMRO, Cisco, Nuon, De Bijenkorf en Yacht een voetbalclinic
begeleid voor kinderen in achterstandssituaties. Meer dan
honderd medewerkers van zeven Vestia-bedrijven gingen vorig
jaar aan de slag in het eigen werkgebied. In 2011 wil NL
DOET nog meer mensen op de been krijgen dan in 2010, toen
150.000 Nederlanders meededen aan de actie. Op de website
www.nldoet.nl is een heel scala aan activiteiten te vinden. U
kunt zich hier met klussen of als vrijwilliger aanmelden.
Vrijwilligerswerk vormt het hart van sociale initiatieven. Daarom zet het Oranje Fonds met NL DOET de
schijnwerpers op vrijwillige inzet. Zo laten zij zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn en
dragen zij bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op
sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer € 24 miljoen aan organisaties en initiatieven die de sociale cohesie
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versterken in Nederland en in het Caribische deel van het koninkrijk. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn
het beschermpaar van het Fonds. Het Oranje Fonds is een onafhankelijk fonds. Het geld voor de actie komt van
de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en van Vrienden van het Oranje Fonds. Doet u ook mee aan NL DOET ?

Kort Nieuws over de departementen
225-jarigbestaan departement Rotterdam
Departement Rotterdam vierde het 225-jarig bestaan met een
lezing. Op woensdag 17 november hield prof. dr. A.C. Zijderveld,
emeritus hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit, een
voordracht met de titel "Informeel en direct – contouren van een
cultuurverandering".
Groei departement Burgum
Departement Burgum groeit de laatste jaren! Onlangs werd het
300ste lid verwelkomd.
Departementen opgeheven
In 2010 zijn de volgende departementen opgeheven: AalstWaalre, Capelle aan den IJssel, Lemsterland, Winkel en Weesp.

Centrale Districtsraadvergadering zaterdag 12 maart
Op zaterdag12 maart zal er een Centrale districtraad worden gehouden. De vergadering
vangt aan om 10.30 uur. De locatie is nog niet bekend. De uitnodiging en agenda zullen
in februari aan de districten per post worden verstuurd. Voor vragen of opmerkingen naar
aanleiding van deze aankondiging van de Centrale Districtsraadvergadering kunt u
contact opnemen de secretaris van het Maatschappijbestuur Rik Goedman 0299-371160,
secretariaat@nutalgemeen.nl.

Volgende digitale Nieuwsbrief in april
Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? Berichten voor de digitale
nieuwsbrief kunt u sturen naar Irene Agterkamp, bestuursondersteuning,
secretariaat@nutalgemeen.nl, 06-29112645. De uiterste inleverdatum voor berichten
voor de volgende nieuwsbrief is 15 april 2011.
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