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Cijfers
1 januari 2019 telde het Nut 73 aangesloten leden/departementen waar ongeveer 8000 leden
zijn aangesloten. Van de hiervoor genoemde departementen functioneren er 52 als
cultuurdepartement, 9 als fondsdepartement, 10 als schoolorganisatie en 2 als
cursusdepartement (Krimpen en Breda). Met het vaststellen van de nieuwe contributiegrondslag
zijn de departementen ingedeeld in vier categorieën: Nutsscholen, Cultuurdepartementen,
Cursusdepartementen en Overige departementen.
In 2019 werden de districten opgeheven als formele bestuurslaag binnen de landelijke
Nutsorganisatie vanwege de constatering dat de toegevoegde waarde er niet meer was. Dit is
vastgelegd in een statutenwijziging.
Van de 10 districten in Nederland waren er begin 2019 in ieder geval drie zonder bestuur. In
Friesland, Oost-Gelderland en het Rivierengebied functioneerde geen districtsbestuur meer
maar was er wel sprake van periodiek informeel onderling overleg/contact. In Oost- en NoordGroningen vormen de departementen een regio/platform. In een aantal andere districten was er
nog wel een bestuur maar functioneerde het district niet meer als overlegstructuur.
Departementen
De Nutsdepartementen vormen vanouds de basis van de Maatschappij tot Nut van ‘t
Algemeen. Zij functioneren als fondsdepartementen, Nutsscholen cursus- en/of als
cultuurdepartementen. De gemiddelde leeftijd van de leden bij veel departementen is hoog en
het is - zoals bij veel organisaties - niet eenvoudig om voldoende vrijwilligers te vinden om de
bestuursfuncties te vervullen. Anderzijds zijn er ook departementen die een (lichte) groei
doormaken of stabiliseren omdat zij nieuwe leden aan zich weten te binden.
Werkzaamheden van het Maatschappijbestuur
In 2019 vergaderde het Maatschappijbestuur tweemaal. Er waren echter tal van informele
overlegmomenten in aanloop van de algemene vergaderingen voor leden (ALV) d.d. 20 april in
het Nationaal Onderwijsmuseum en 22 mei in het Klooster te Eem in Amersfoort.
Informatiebijeenkomst nieuw beleid 16 februari 2019
De adviescommissie opgericht inzake Maatschappijvermogen, Statutenactualisatie en
Conceptbeleidsplan (MSC) heeft intensief gesproken over het nieuwe beleid voor het landelijk
Nut en het bestuur geadviseerd. Op 16 februari 2019 werd in het Dominicanenklooster in Zwolle
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een informatiebijeenkomst over het nieuwe beleid georganiseerd. Deze werd goed bezocht
door de departementen.
In het nieuwe beleid wordt nog meer uitgegaan van de bestaande kwaliteit en kwantiteit van de
departementen die binnen het Nut functioneren. Omdat het Maatschappijbestuur constateert
dat het Nut op lokaal niveau goed tot uitstekend functioneert moeten departementen de
maximale ruimte krijgen; het verlagen en vereenvoudigen van de contributie(heffing) is daarom
onderdeel van het nieuwe beleid zoals voorgelegd in de Algemene Vergadering in april 2019.
De Centrale Districtsraad bestaat niet meer en daarmee de districten als formele bestuurslaag
ook niet. In sommige voormalige districten zijn de leden verder gegaan als platform om elkaar
regionaal te informeren en bij te praten. De bekostiging van de regio’s valt voortaan onder de
verantwoordelijkheid van de deelnemende departementen. Het Maatschappijbestuur draagt wel
zorg voor een startbudget.
Met de statutenwijziging is een proces afgerond dat ca. 10 jaar in beslag heeft genomen en
waarmee de vereniging haar organisatie in omvang en werkwijze c.q. aansturing afgestemd
heeft op de actuele plaats in de samenleving en de kracht en ambitie van de leden. ’t Nut en
haar leden kunnen zich zo weer geheel richten op het kerndoel en kernactiviteiten . .
Nieuw: themabijeenkomst (9-11-2019)
Op 9 november was er in het
Dominicanenklooster in Zwolle voor het
eerst een ledenbijeenkomst. De lezing van
de heer Den Ouden met de titel
‘Cybersecurity in een kilobyte’ ging over
digitale beveiliging en privacy. Onze
privacy lijkt steeds meer onder druk te
staan, maar is dat ook werkelijk zo? In de
lange en veelbewogen geschiedenis van
het Nut was het ook niet altijd niet
vanzelfsprekend dat deze grenzen van
persoonlijke vrijheid werden
gerespecteerd.
De keuze van het bestuur voor een lezing van Den Ouden was ingegeven door verregaande
digitalisering van onze samenleving in combinatie met de in 2018 ingevoerde Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er werden ook tips over het gebruik van sociale
media en beveiliging van de eigen computer gegeven; leden van departementen hebben hun
ervaringen ook voor kunnen leggen aan de heer Den Ouden.
Samenwerking VSBfonds
De samenwerking met het VSB fonds werd in 2016 gestart met de subsidieverlening uit het
NUT-fonds en in 2018 werd in dat kader het vermogen van het Jan Nieuwenhuyzenfonds in
beheer gegeven aan het VSB-vermogensfonds.
In 2019 heeft de samenwerking voor het eerst het gehele kalender jaar gefunctioneerd.
Jaarlijks wordt het bedrag vastgesteld dat beschikbaar is voor donaties. Er vindt regelmatig
overleg plaats over de uitvoering van de samenwerking.
In 2019 is de verbetering van de aansluiting van de uitvoering van het subsidiebeleid door het
VSBfonds bij de doelstellingen van het “Nut” besproken en met name aandacht besteed aan de
beoordeling van projecten die door een departement worden ondersteund. De penningmeester
van het Maatschappijbestuur (de heer A.K.D. Boon) en de penningmeester van het Jan
Nieuwenhuyzenfonds (de heer mr. J.W.H. Offerhaus) hebben hier in 2019 veel tijd in gestoken
zodat ook departementen door het ondersteunen van aanvragen het vermogen kan blijven
werken voor nutsdoelstellingen.
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Archiefcommissie
Cor den Boer, oud voorzitter van het Nut, is al geruime tijd actief als vrijwilliger voor de
archiefcommissie. Regelmatig is hij te vinden in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht
waar een deel van de (dubbele) collectie van de boeken zijn overgebracht uit het voormalige
Nutspand in Edam. Cor beantwoordt veel vragen op het gebied van de lange historie van het
Nut van geïnteresseerden die zich telefonisch of per e-mail melden bij het secretariaat.
Bestuursondersteuning en financiële administratie
De Maatschappij wordt in haar financiële administratie bijgestaan door dhr. Willem van der
Blom van administratiekantoor Flat 14. Het Maatschappijbestuur werd in 2019 bij haar
werkzaamheden weer ondersteund door mw. Irene Agterkamp, die naast haar werkzaamheden
voor het secretariaat, de digitale nieuwsbrief en website, het maatschappijbestuur ondersteunt
met allerlei werkzaamheden.
Ook de vele vragen over de ANBI-status en de contacten met de fiscus behoren tot haar
takenpakket. Ook in 2019 heeft zij zich extra ingezet vanwege een vacature van secretaris in het
maatschappijbestuur en de forse extra inspanningen die onder andere de statutenwijzing en de
extra ledenvergadering met zich meebrachten.
De wijzigingen van de statuten, huishoudelijk reglement en beleidsplan heeft zij ook
gecommuniceerd met de leden. De Wegwijzer is geactualiseerd en in de zomer per e-mail naar
de leden toegezonden. De tekst van de nieuwe statuten is toegankelijk gemaakt via de website
van het Nut
(zie https://nutalgemeen.nl/pdf/STATUTENNut2019metrangschikking.pdf.
Jaarvergadering op 20 april 2019
De 228-ste ledenvergadering werd
gehouden op 20 april 2019 in het
Nationaal Onderwijsmuseum in
Dordrecht.
Tijdens de algemene ledenvergadering
zijn de navolgende besluiten genomen.
Besluit: Het verslag van de algemene
ledenvergadering d.d.29 april 2017 werd
goedgekeurd na het aanbrengen van
een paar ondergeschikte wijzigingen.
Besluit: Het jaarverslag 2018 werd
goedgekeurd.
Besluit: De jaarrekening 2018 van de
Maatschappij werd goedgekeurd.
Besluit: De begroting 2020 (als onderdeel van de meerjarenbegroting) werd goedgekeurd.
Besluit: Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt vastgesteld
Besluit: Het nieuwe meerjarenbeleid werd vastgesteld.
Besluit: Dhr. Breukel en dhr. Den Boer werden benoemd in de kascommissie 2020. Er zijn
geen reserveleden.
Besluit: 22 mei werd er een tweede ledenvergadering belegd omdat het vereiste quorum om de
statuten te kunnen vaststellen niet werd gehaald.
Jaarvergadering op 22 mei 2019
De 229ste ledenvergadering werd gehouden op 22 mei 2019 in het Klooster ter Eem in
Amersfoort.
Besluit: het verslag van de 228-ste algemene vergadering werd vastgesteld.
Besluit: de wijziging van statuten werd vastgesteld.

3

Nutfonds 2019
Overzicht in cijfers
In 2019 zijn in 2019 in totaal 66 subsidieaanvragen voor projecten voor een totaal bedrag van €
410.62 ingediend.
- Vanuit het Nutfonds is aan 13 projecten een bedrag van € 55.700 toegekend
(aangevraagd € 64.187).
- Aangevraagd bij het Nutfonds maar (extra) toegekend uit het budget van het VSBfonds
een bedrag van € 36.396 voor 7 projecten (aangevraagd € 47.314).
- Er zijn 46 projecten afgewezen waarvoor was aangevraagd een bedrag van € 299.124.
De afwijzingen vinden hun oorzaak zonder uitzondering in geen of onvoldoende aansluiting bij
het beleid. Wel zouden een aantal aanvragen positiever beoordeeld kunnen zijn als het project
door een departement ondersteund zou zijn met een aanbeveling van een departement. De
volgende projecten kregen subsidie toegekend in 2019.
Stichting Muziekverenigingen FM: ‘JONG’
Muziekverenigingen FM (Fryse Marren) wil starten met het ontwikkelen van diverse
jeugdprojecten die elkaar versterken en die een verbinding hebben met andere provinciale en/of
landelijke projecten. Op deze manier wil de stichting een route creëren die jongeren kunnen
volgen. De muziekverenigingen in De Fryske Marren hebben gezamenlijk de stichting
Muziekverenigingen FM opgericht. Het project JONG werd aanbevolen bij het Nutfonds door
departement Gorredijk. Er is € 1700 subsidie toegekend door het Nutfonds.
BorgSfeer
De Stichting Nicolaus Gillot / Comité Dorpsbelangen van Dorpsweer (Groningen) organiseerde
op 1 juni 2019 een kleinschalig festival genaamd BorgSfeer in en rond het kerkje van
Borgsweer. Vanuit het Nutfonds werd voor festival een subsidie verstrekt van € 2500.
Wedde Broest
Dorpsraad Wedde: Wedde BroestMuziek- en theaterfestival Wedde Broest!
Op 25 mei was er in en rond het dorpshuis van Wedde het festival Wedde Broest! Doel van het
festival was het verbinden van mensen en versterken van de banden in de nieuwe gemeente
Westerwolde na de fusie met Bellingwedde en Vlagtwedde. Het Festival werd aanbevolen door
departement Bellingwolde bij het Nutfonds en ontving € 2500 subsidie.
Stichting Orkesten: JeugdOrkestenFestival 2019
Het JeugdOrkestenFestival is er voor jeugd- en schoolorkesten en werd gehouden op 29 juni
van het voorgaande jaar. Er werd samengewerkt met studenten van het conservatorium en
Cityproms. Deze 50ste editie van het festival ontving € 2500 subsidie vanuit het Nutfonds.
Stichting de Bibliotheek Veldhoven: VoorleesExpress
VoorleesExpress Veldhoven heeft als doel de taalvaardigheid van kinderen met een
taalachterstand, die opgroeien in een taalarme thuisomgeving, te versterken en de
betrokkenheid van de ouders bij dit proces te vergroten. Het programma is landelijk ontwikkeld
door Stichting VoorleesExpress en wordt lokaal uitgevoerd door de Bibliotheek Veldhoven in
samenwerking met welzijnsorganisatie Cordaad. Vanuit het Nutfonds ontving de
Voorleesexpress Veldhoven € 4500 subsidie.
Stichting Toen Nu Dan
De stichting staat met een educatief programma voor scholieren uit het basis- en voortgezet
onderwijs stil bij 75 jaar vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en wordt mede bevochten door
kritisch te zijn. Centraal staat verzetsvrouw Heleen Kuipers, alias Tante Riek. Aan de hand van
scenes uit haar leven wordt de Nu- en Dan- generatie meegenomen naar Toen, om te leren dat
het verschil tussen meelopen en kritisch zijn iets is dat in veel maatschappelijke onderwerpen
relevant is. Vanuit het Nutfonds ontving de stichting Toen Nu Dan € 10.000 subsidie.
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Stichting Possibilize: Geluidswereld
Possibilize is een platform voor het realiseren van projecten waarin de beperkingen van mensen
een inspiratie vormen. Geluidswereld is een onderzoekende theatervoorstelling met dove en
horende acteurs, ontwikkeld en verhuurd in Den Haag en Utrecht. De voorstelling wordt
gerealiseerd door theatergezelschap Signum en Partofit (Possibilize). Vanuit het Nutfonds
ontving de stichting Possibilize € 5000 subsidie voor het project Geluidswereld.
Stichting Podium Oost: renovatie vloer activiteitenzaal
Het sociaal cultureel centrum Podium Oost in Utrecht beschikt over een activiteitenzaal die door
veel doelgroepen wordt gebruikt. De vloer van deze intensief gebruikte zaal is versleten en niet
goed meer bruikbaar. Dit project beoogt de vloer weer geschikt te maken voor alle
voorkomende activiteiten. Vanuit het Nutfonds ontving de stichting Podium Oost € 5000
subsidie voor de renovatie van de vloer in de activiteitenzaal.
Stichting Dorpsaccommodatie Holsloot: verbetering Dorpshuis De Linden in Holsloot
Het dorpshuis de Linden in het Drentse plaatsje Holsloot vertoont een aantal mankementen, die
dringend om verbetering vragen. Vanuit het Nutfonds ontving de Stichting Dorpsaccommodatie
Holsloot/Den Hool € 5000 subsidie om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.
Toneelvereniging "Ons Genoegen" Woold: BOER'NLEU IN OORLOGSTIED
Toneelvereniging Ons Genoegen Woold uit de gemeente Winterwijk speelt op 1,2 en 3 mei
2020 het stuk Boer'nleu in oorlogstied, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in de vorm van
openluchtvoorstellingen. De voorstellingen vinden plaats bij boerderij D'n Dröpper, in de
buurtschap Woold. Bij deze productie wordt er samengewerkt met Bühnenspielverein Rhede EV
en OBS Woold. Het project is bij het Nutfonds aanbevolen door departement Winterwijk.Vanuit
het Nutfonds ontving de toneelvereniging € 2000 subsidie.
Stichting Uit de klei: Door de ogen van...
Stichting Uit de klei in het Noord-Hollandse Hoogwoud wil op theatrale en creatieve initiatieven
ontwikkelen en ondersteunen die het cultureel erfgoed in onze regio verrijken en bevorderen. Zij
hebben een 5 jaar durend theatraal educatief project ontwikkeld naar aanleiding van 75 jaar
bevrijding rondom voormalig droppingsveld De Mandrill te Spanbroek. Op 5 juni 1945, exact
een maand na de bevrijding, werd op het weiland achter De Mandrill een bevrijdingsfeest
gehouden. Met medewerking van jongeren van nu en de jongeren van toen worden nu
voorstellingen gerealiseerd die bestemd zijn voor een breed publiek. Vanuit het Nutfonds
ontving de Stichting Uit de klei € 5000 subsidie.
Stichting Wijkraad Hart van Poortambacht: sociale moestuin Poortambacht
Deze Zeeuwse stichting uit Zierikzee wil in 2020 een sociale moestuin aanleggen midden in de
wijk, samen met een diverse bewoners uit speciale doelgroepen: mensen met een beperking,
mensen met een laag inkomen, eenzame mensen en andere doelgroepen. In samenwerking
met de gemeente en maatschappelijk werk probeert de stichting de sociale cohesie in de wijk te
verbeteren. Vanuit het Nutfonds ontving het project De sociale moestuin Poortambacht 5000
euro subsidie.
Stichting Pater Dekker
De stichting Pater Dekker stelt zich ten doel om het Cultuurhuis Pater Dekker te beheren en
onderhouden. Vanuit het Nutfonds ontving het project van de stichting 5000 euro subsidie.
Deze is met name bedoeld om de inrichting van het Pater Dekker Huis te verbeteren.
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Erepenningen
Op 13 november 2019 werd een erepenning
van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
uitgereikt door Burgemeester Sikkema van
gemeente Oldambt aan mevrouw Tjits
Zwartsenburg-Veldkamp.
“Met de overweging, dat zij in haar functie als
bestuurslid van Departement Wildervank en
District Oost-Groningen vele jaren altijd trouw
en accuraat was. Door haar bevlogenheid
heeft ze meegewerkt aan het verwezenlijken
van de doelstelling van het Nut: het
bevorderen van de sociale cohesie in de
samenleving”.
Tijdens de ledenvergadering van departement ’t Zandt op 22 oktober 2019, reikte de voorzitter
van het landelijk Nut, Piet Hamelink, een erepenning uit aan de heer Jaap Siertsema Jaap heeft
in totaal 27 jaar zitting gehad in het bestuur van het Nutsdepartement in diverse functies,
waarvan 22 jaar als voorzitter. Ook is hij vele jaren actief geweest in het districtsbestuur NoordGroningen.
Tijdens de jaarvergadering van ’t Nut Blokzijl op 11 oktober 2019 heeft de heer Karst Elzinga de
erepenning en oorkonde ontvangen. Ook deze penning werd uitgereikt door Piet Hamelink.
Karst Elzinga is 26 jaar penningmeester geweest van het departement Blokzijl.
Tot slot
Van onze voorzitter verscheen in januari 2019 een winterbrief en in december 2019 een
eindejaarsbrief. In deze brieven was onder andere een oproep opgenomen om het
Maatschappijbestuur uit te breiden van drie leden naar vijf leden. Helaas is er tot nu toe in feite
geen belangstelling voor de invulling van deze vacatures.
Het bestuur wil de oproep nogmaals herhalen en doet een oproep op de leden om zitting te
nemen in het landelijk bestuur. Er is een profielschets voor de bestuursfunctie op te vragen bij
een van de bestuursleden (zie www.nutalgemeen.nl). Wij hopen dat u een bijdrage kunt /wilt
leveren aan het landelijk functioneren van ons aller Nut in de komende jaren.
Namens het Maatschappijbestuur,
Arno Boon, penningmeester-secretaris
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