Departement Heusden

Jaarverslag secretaris over 2019

Ons ledenbestand was per 1 januari 2019 precies 87 leden, evenveel leden als het
vorige kalenderjaar 2018.
Op de jaarvergadering van 21 maart 2019 waren 31 leden plus 4 bestuursleden
aanwezig. De penningmeester kon wegens ziekte niet aanwezig zijn.
Bij de verkiezingen voor het bestuur was Brigitte Bos aftredend en stelde zich niet
meer beschikbaar. Als nieuwe secretaris werd Corry Engwerda gekozen in het
bestuur.
Op 15 juni vierden we ons 200 jarig jubileum met een High Tea in de tuin van het
Gouverneurshuis.
Door een extra gift van de J.F. van de Poel Stichting en het hoofdbestuur van het Nut
konden we er een mooi feest van maken.
Het 200 jarig jubileum hebben we groots aangepakt.
Na een lange periode van voorbereiding en afspraken maken was alles op tijd rond.
Er werd een grote tent in de tuin van het Gouverneurshuis gezet compleet met
tafeltjes en stoeltjes en er was gezellige achtergrondmuziek.
Er stond een kraampje van ‘Hoedtique” met hoeden voor de dames en wilde men de
hoed kopen dan kon dat uiteraard ook met een flinke korting.
Verder was er ook een stand met boeken van “Zin in Boeken”. Na afloop van het
feest kreeg ieder aanwezig lid een mooi boek mee naar huis. Ook ontving men een
ballpoint met een herinneringsinscriptie aan ons jubileum.
De eerste toespraak deze middag werd gehouden door Thom Blankers, wethouder
Werk en Economie van de gemeente Heusden.
De wethouder nam ter afsluiting zelf het initiatief tot het uitbrengen van een
gezamenlijke toost op het 200 jarig bestaan van het NUT departement Heusden.
Naar aanleiding van deze toespraak van de wethouder hebben we een subsidie bij
de gemeente aangevraagd maar deze is helaas recentelijk afgewezen.
Hierna sprak Piet Hamelink, voorzitter van het landelijk bestuur van De Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen. Hij feliciteerde onze afdeling met ons jubileum.
An van Hemert sprak als laatste. Zij vertelde over de rijke geschiedenis van het
departement Heusden vanaf het begin van de vorige eeuw, waarbij de drie
traditionele pijlers Nuts Mulo, Bibliotheek en Nutsspaarbank door haar gememoreerd
werden.
De uitgebreide High Tea werd uitstekend verzorgd door medewerkers van “T Wapen
van Heusden” en van het Gouverneurshuis.
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Zoals jaarlijks hadden wij ook onze gebruikelijke lezingen, t.w.:
30-01-2019 “Een pelgrimage van ’s-Hertogenbosch naar Rome”
door Riet van Laake, beeld Guus Wesselink
20-03-2019 Over het boek “Nauta’s van Woudsend”
door de auteur Piebe de Boer
08-05-2019 “De iconenwereld, wat, waar en hoe?”
door kunsthistorica Desirée Krikhaar
23-10-2019 “Ons zonnestelsel”
door Urijan Poerink, bestuurslid van het KNVWS
27-11-2019 “De geschiedenis van de skyscrapers”
door Joris van Sleeuwen
15-06-2019 Het jaarlijks uitstapje. Dit keer gingen wij naar de universiteitsstad
Leiden. Hier werd de Hortus Botanicus bezocht. Ook een rondvaart
door de stad stond op het programma. Voor hen die dat wilden had
Huib de Waal een mooie Rembrandt rondleiding door de stad
voorbereid. Jammer was het alleen dat we het niet droog hebben
gehouden. Ook was er een bezoek aan museum De Lakenhal onder
begeleiding van gidsen geregeld. De dag werd afgesloten met een diner
in Haarzuilen.
Het bestuur heeft in 2019 een 7-tal bestuursvergaderingen gehouden.
In dit verslagjaar bestond het bestuur uit 5 personen.
De J.F. van de Poel Stichting en de Hagendoornstichting hebben ons ook dit jaar
weer financieel ondersteund, waardoor wij in staat waren alle kosten ook dit jaar
weer te kunnen dragen zonder verhoging van de contributie.
Helaas is in 2019 mevrouw Veldkamp - van Andel ons ontvallen.
Het afgelopen jaar was ons ledental gegroeid met 10 nieuwe leden, waardoor het
ledental op 31 december 2019 op 97 leden stond.

Oudheusden 1 januari 2020
Corry Engwerda, secretaris
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