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Tekst digitale Nieuwsbrief november 2015 
 

Nutfonds toekenningen 2015 

 

Elk jaar ontvangt het Maatschappijbestuur vele tientallen subsidieaanvragen die stuk voor 

stuk uitvoerig behandeld worden tijdens de bestuursvergaderingen. Hierbij wordt ook 

gekeken naar de doelstellingen van het te subsidiëren project en of deze in lijn zijn met de 

oorspronkelijke doelstellingen van ’t Nut. Tijdens de laatste vergadering eind september 2015 

boog het bestuur zich over 13 aanvragen, waarvan er uiteindelijk 3 zich mogen verheugen op 

een bijdrage, variërend van € 700,= tot € 5000,=. Wat nu volgt zijn beschrijvingen van 

initiatieven die mede dankzij de steun van het Nutfonds tot stand kwamen in 2015.  

De Friesche Christelijke Plattelandsvrouwenbond organiseerde de jaarlijkse Bindingsdei in 

Drachten dit jaar op15 april jl. De dag stond in het teken van Vrijheid; op 15 april herdenkt 

Friesland haar bevrijding in 1945. Er kwamen maar liefst 500 vrouwen af op het boeiende 

programma.  

     

Dat niet iedereen in ons vrije Nederland in vrijheid leeft, kwam bij de lezing van Chiel Alserda 

naar voren. Hij vertelde over de ‘Veilige Veste’ van ‘Fier’ in Leeuwarden, een opvangconcept 

voor vrouwen en meisjes die op de vlucht zijn voor geweld. 

Ook kwam ouderenmishandeling ter sprake. Hoewel veel ouderen hier mee te maken krijgen, 

wordt dit te vaak niet herkend door de omgeving. Naast lichamelijke of psychische 

mishandeling, komt ook financiële uitbuiting van ouderen regelmatig voor. Na de lezing werd 

er een collecte gehouden om toestellen voor de buitenspeelplaats van de Veilige Veste aan 

te schaffen. ‘s Middags was er een indrukwekkende voorstelling van Tet Rozendal. Zij 

speelde fragmenten uit het leven van Mata Hari. 

Een ander project dat op de steun van het Nutfonds 

mag rekenen is de stichting Juridisch Spreekuur in 

Maas en Waal. De stichting heeft zich als doel gesteld 

een laagdrempelige rechtshulp te bieden aan 

inwoners met een laag inkomen. Twee maal per week 

is het spreekuur geopend in een van de vier locaties in 
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de regio. Het initiatief biedt inwoners de kans om in gesprek te gaan met één van de 

vrijwilligers, die stuk voor stuk een juridische achtergrond hebben. De adviezen zijn 

vrijblijvend en kosteloos. Als het nodig is, worden de mensen verder op weg geholpen of 

doorverwezen. Het Nutfonds steunt deze stichting graag mede omdat het een 

vrijwilligersproject is, dat aan de basis van samenleving actief is en direct hulp biedt aan 

mensen in juridische nood voor wie het zelfstandig vinden van de juiste weg vaak zeer 

moeilijk is. 

 26 november 2015 gaat de film Love to Live van de Stichting Het Duvelhok in première in 

Tilburg. Het Nut ondersteunde dit project in 2014. Deze roadmovie volgt cabaretière Karin 

Breurs en Margreet Bos op zoek naar het wezen van geluk. Margreet Bos overleefde 20 jaar 

geleden als net Cum Laude afgestudeerde jonge vrouw een aanslag van Ethiopische 

bandieten tijdens haar vakantie. In één klap veranderde haar leven en moest zij zwaar 

gehandicapt in een rolstoel haar pad vervolgen. Wat veel 

mensen niet lukt, deed Margreet wel; zij bleef van het leven 

genieten. Hierover schreef ze een boekje dat Love to Live heet.  

In de film probeert het tweetal een antwoord te vinden op de 

vraag hoe het toch komt dat sommige mensen bij de geringste 

tegenslag al overspannen lijken te raken terwijl anderen, 

geteisterd door een vreselijk noodlot de moed erin houden, de 

lach terugvinden en door weten te gaan met hun leven. Karin en 

Margreet bezoeken mensen die andere trauma’s hebben 

opgelopen. Ondanks de soms zware verhalen is het een vrolijke 

film met veel humor en een boodschap die iedereen zich kan 

aantrekken. Meer informatie over de vertoning en de activiteiten kunt u vinden op de website 

van het Duvelhok. (link: http://duvelhok.com/) 

 
 

De Stichting tot voortzetting van het Departement Amsterdam van de Maatschappij 

 

De Stichting tot voortzetting van het Departement Amsterdam van de Maatschappij tot Nut 

van 't Algemeen onderneemt geen activiteiten zoals in vele andere departementen. Het 

departement Amsterdam beheert een vermogensfonds en keert uit de revenuen donaties uit 

aan verschillende Amsterdamse projecten binnen de door het departement geformuleerde 

doelstellingen. Deze doelen zijn verwoord op de website www.nutamsterdam.nl. 

 

Het departement ontvangt 40 tot 50 aanvragen per jaar waarvan ongeveer de helft een 

donatie ontvangt.  Het departement heeft een impressie van een aantal projecten die de 

afgelopen periode een donatie mocht ontvangen op een rij gezet.. 
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Cultuureducatie 

'Waarom lijn 8 niet meer rijdt' is een voorstelling voor kinderen uit groep 8 van Amsterdamse 

basisscholen. De stadsverteller van Amsterdam vertelt, begeleid door muziek, waargebeurde 

verhalen over dappere mensen die tijdens de 2e wereldoorlog hun leven riskeerden om 

andere mensen te helpen, over mensen die ondergedoken zaten en in altijd aanwezige angst 

leefden. Het verhaal en lesmateriaal laat zien dat racisme en discriminatie een grote impact 

op iemands leven kunnen hebben en het stuk maakt voor kinderen invoelbaar hoe het is om 

met beperking van vrijheid te leven en verbindt het verleden met het heden. 

 

 
 

Een tweede project binnen dit thema is Klassiek rondom de klas. Studenten van het 

conservatorium en (gepensioneerde) musici geven les aan kinderen die door 

omstandigheden geen gebruik kunnen maken van muziekles op de muziekscholen en ook 

nauwelijks in aanraking komen met klassieke muziek. Veel kinderen hebben wel degelijk 

talenten om klassieke muziek te spelen en krijgen hiertoe middels dit project de kans. 

 

Educatie en maatschappelijke participatie 

Projecten die de mogelijkheden en talenten van jongeren en jong volwassenen onderzoeken 

en ontwikkelen en daarmee maatschappelijke participatie bevorderen worden ondersteund. 
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Zo werd een groep jongeren ondersteund die samen een zelfgekozen Event hebben vorm 

gegeven. Het bedenken, de onderlinge samenwerking, de organisatie en presentatie, het 

projectplan en verwerven van financiële middelen waren allemaal onderdelen van het leer/ 

werkproces. Een aantal jongeren heeft tijdens de bestuursvergadering van het departement 

Amsterdam een presentatie gegeven. Een bijzondere gebeurtenis. 

De “Popcorn kar” is een mooi voorbeeld van een project waar ex-verslaafde 

jongvolwassenen met een zelfgebouwde popcornkar festivals afgingen, popcorn verkochten, 

maar vooral ook (opnieuw) werkervaring konden opdoen. 

 

Cultureel erfgoed 

Een van de doelen van Amsterdam is het behoud van cultuur en maatschappelijk erfgoed. In 

dit kader kreeg de oudste kerk van Amsterdam (de Oude Kerk) een donatie voor de aankoop 

van een bijzonder schilderij. En op het raakvlak van behoud cultureel erfgoed en educatie is 

het Grafisch Werkcentrum Amsterdam ondersteund. Enerzijds voor het opleiden van een 

vrijwilliger voor het werken met een oude drukpers (de Heidelberg), anderzijds een project 

voor kinderen; de Drukklub Junior. Het is indrukwekkend hoe oude ambachten en technieken 

de kinderen boeien en tot ware kunstwerken aan zet. 

 

Bijzondere noden 

Voor bijzonder kwetsbare kinderen is er een samenwerking met het fonds Bijzondere Noden. 

Voor kinderen in de knel loopt op dit moment een experiment om scholen met een hoog 

percentage kinderen die in armoede leven een kleine bijdrage te geven die zij naar eigen 

inzicht kunnen inzetten voor de meest kwetsbare kinderen. Zonder deze bijdrage kunnen zij 

niet mee met een schoolreisje, een uitstapje of kunnen zij geen traktatie uitdelen op hun 

verjaardag. Hiermee zijn de kinderen geholpen maar ook de scholen die niet voor dergelijke 

kleine uitgaven geen aanvraag hoeven in te dienen. 

 

Buitenland 

Amsterdam ondersteunt elk jaar een zogenaamd Buitenland project. Dit jaar is de donatie 

gegaan naar WereldOuders. Deze organisatie zet zich in voor kinderen die leven in extreme 

armoede in Latijns Amerika. De organisatie voorziet in familiehuizen waar de kinderen een 

veilig thuis vinden en naar school gaan. Voor een project in Nicaragua is er een donatie 

verstrekt voor de aanschaf van schoolmaterialen voor 261 leerlingen van de basisschool, 

secondary school en universiteit. 
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Het Nut en Moestuinen in Leeuwarden 

 

‘Wie nog steeds denkt dat moestuinen een oubollig imago hebben, heeft het mis: 

stadslandbouw is ‘hip en happening’! De interesse in de verbouw van groente is 

tegenwoordig groot. In Nederland worden er daarom in steden stadslandbouwprojecten 

opgezet. De volkstuinen worden tegenwoordig ook onder de noemer stadslandbouw 

geschaard, terwijl de volkstuinen al een eeuw geschiedenis kennen. Maar ook volkstuinen 

zijn niet de eerste moestuinen in de stad geweest.’  

 

Bovenstaande tekst valt te lezen in het voorwoord van de scriptie van Richtsje van Berkum 

over Moestuinen in Leeuwarden. Voor de scriptie met als titel ’De Moestuin en de stad’ werd 

er een interview gehouden op 24 juli 2014 met Jaap Ruedisulj, secretaris van het Nut 

Leeuwarden en lid van het Maatschappijbestuur. 

De scriptie over moestuinen en volkstuinen e.d. in en rond Leeuwarden van 1600 tot heden 

is inzichtelijk via de website van ’t Nut www.nutalgemeen.nl. Hierna volgen een aantal 

gedeelten uit de scriptie die betrekking hebben op de rol van departement Leeuwarden in het 

verleden. 

 

De Maatschappij tot Nut van het Algemeen is een landelijke organisatie met diverse 

departementen, waaronder één in Leeuwarden. Het departement Leeuwarden is op papier 

een actief departement, maar de taken bestaan niet meer uit het organiseren van activiteiten 

voor de leden. Het Nut zou nu gezien kunnen worden als een fonds, aangezien ze geld 

verstrekken aan culturele evenementen en sociaal-maatschappelijke projecten. (……) 

 

Het eerste perceel dat in 1912 is gekocht, met als doel het uit te geven als volkstuinen, lag 

aan de Troelstraweg. Het is onduidelijk hoe het Nut aan het geld kwam om zo’n stuk grond te 

kopen. Er is voor het Nut tot nog toe geen reden geweest om de percelen van de hand te 

doen. In het verleden is de grond meerdere malen verkocht, maar dit gebeurde altijd in ruil 

voor nieuwe grond. Dat is het beleid van het Nut geweest in het verleden. Op deze manier 

heeft het Nut zijn kapitaal ook opgebouwd. De grond brengt nu ‘slechts’ huur op, wat relatief 

weinig is ten opzichte van de waarde die het zou hebben als het verkocht werd. De grond is 

voor het Nut dan ook een soort stille reserve. Mocht de nood aan de man zijn, dan zou het 

verkocht kunnen worden. 

Het bestuur van het Nut hield zich niet dagelijks bezig met de volkstuinen. Hiervoor was een 

commissie ingesteld, die op zichzelf ook een bestuur vormde met voorzitter, penningmeester, 

secretaris en algemeen lid. In het archief zijn vanaf 1914 jaarverslagen te vinden van de 

hand van deze commissie, gericht aan het bestuur van het Nut. Men verwijst hierbij een 

enkele keer naar artikel negen in het Reglement voor de Nutstuinen, waaruit blijkt dat men 

verplicht was elk jaar een verslag uit te brengen aan het Nut. Toch zijn er in het archief 

enkele hiaten, waardoor niet alle jaren worden gedekt door een verslag. 

http://www.nutalgemeen.nl/
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In de meeste verslagen wordt aangegeven hoe de vereniging er voor stond wat betreft aantal 

leden en complexen, maar ook hoe men problemen aanpakte. Sommige problemen werden 

in samenspraak met het bestuur van het Nut opgelost, bijvoorbeeld als het ging om zaken die 

de grondeigenaar aangingen. De tuintjes moesten goed onderhouden worden, was dit niet 

het geval, dan mocht men geen tuin meer huren: “aan huurders die de kunst van grondig 

kweken zeer slecht verstaan [wordt] te kennen gegeven dat zij ’t volgend jaar hun perceel 

moeten afstaan in de hoop dat nieuwe eigenaars meer kennis aan de dag leggen en 

daardoor meer zegen op hun arbeid ontvangen”.   

 
 

Departement Herwijnen benoemd Kees Vos tot erelid 

 

Tijdens de jaarvergadering van departement 

Herwijnen op woensdag 21 oktober jl. is de heer 

C. (Kees) Vos afgetreden als voorzitter. Omdat 

de heer Vos zich gedurende 28 jaar met veel 

plezier en toewijding heeft ingezet voor het 

departement, heeft het bestuur aan de 

vergadering voorgesteld de aftredend voorzitter 

tot erelid te benoemen. De leden hebben 

hiermee met applaus ingestemd. 

 

Samen met de erepenning kreeg de scheidend 

voorzitter een oorkonde uitgereikt. Hierop is het volgende te lezen: 

“Tijdens de Algemene ledenvergadering op 21 oktober 2015 is benoemd tot Erelid van het 

Departement Herwijnen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de heer C. (Kees) Vos 

met als overweging, dat hij zich in zijn functie als bestuurslid van het departement, 

gedurende 28 jaar, waarvan 27 ½ jaar als voorzitter, bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.”  

 
 

Activiteitenkalender Departement Zelhem 

 

Op het programma van ’t Nut Zelhem staan dit jaar 

(2015-2016) lezingen, cursussen en excursies die 

zowel overdag als ’s avonds plaats zullen vinden. 

De onderwerpen zijn uiteenlopend en in sommige 

gevallen kan het publiek zich onder leiding van een 

deskundige zelfs twee dagen verdiepen in de 

materie. Twee activiteiten in oktober stonden in het 

teken van Piet Mondriaan. Maria Driessen gaf eerst 
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een lezing over het leven en werk van deze bijzondere kunstenaar. Een week later 

begeleidde zij de excursie naar Villa Mondriaan in Beverwijk. 

 

Later in het seizoen is opnieuw een combinatie van lezing en excursie te vinden, met de 

naam: Oude eilanden in nieuw land. Hierbij gaat Jan Berends uiteenzetten wat de invloed 

van de drooglegging van de Noordoostpolder was op de eilanden Urk en Schokland. Tijdens 

de later geplande dagexcursie gaat het gezelschap op bezoek in deze plaatsen. 

De bijeenkomsten kunnen ook door niet-leden bezocht worden. Het complete programma 

van Nutsdepartement Zelhem kunt u raadplegen via de website van ’t Nut.  

 
 

Departement Burgum 

 

Departement Burgum verheugt zich over een 

trend die uitzicht biedt op een langdurig en 

succesvol voortbestaan. De aanwas van 

relatief jonge leden is namelijk groot, het 

maximum van 400 leden wordt nog altijd 

gehandhaafd en er is sprake van een 

wachtlijst voor aspirant leden. 

 

Het onlangs gepresenteerde 

programmaboekje is divers en biedt voor alle 

leeftijdscategorieën wat wils. Veel 

voorstellingen zijn bovendien ook 

toegankelijk voor niet-Nutleden, tegen een 

geringe vergoeding. Het programma bevat 

lezingen, concerten, theatervoorstellingen. 

Opvallend zijn de twee avonden waarop een 

feestelijk geheel van een 5-gangen Frans 

Buffet met Franse wijnen en jazzmuziek van 

The Frisian Mainstream Combo te boeken is.  

 

Nut-leden betalen voor de organisatie van dit 

alles een jaarlijkse bijdrage van slechts 20 euro aan het departement en niet extra voor de 9 

fraaie voorstellingen voor maximaal 2 personen per adres. Een bijkomend voordeel voor 

leden is de aangeboden korting van 5% op cursussen van de Volksuniversiteit Frylân. Het 

Nut in Burgum heeft een overzichtelijke website: www.nutburgum.nl   

 

 

http://www.nutburgum.nl/
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Elly van Leuven krijgt erepenning Maatschappij 

Op 11 november 2015 heeft Elly van Leuven- Steenbrink, lid van departement Langstraat, 

tijdens een gezellige lunch de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 

uitgereikt gekregen door Piet Hamelink, de voorzitter van district Zuid-Nederland. De 

inscriptie op de penning was “ als dank voor decennia lange inzet voor het Nut “.  

En decennia lang was het!  Van 1986 tot 1994 was zij bestuurslid van departement Waalwijk 

/ Langstraat. Na haar Waalwijjkse tijd is zij toegetreden tot het bestuur van district Zuid-

Nederland als penningmeester. Met haar onderwijsachtergrond is zij echter ook betrokken 

geweest bij het project ‘Wat doe jij?’. Ook organiseerde zij  in het verleden bijeenkomsten 

met de vele schooldepartementen 

die in Zuid-Nederland bestonden. 

Ook was zij actief bij de organisatie 

van lezingen, muziekavonden, 

excursies en bezoeken aan musea.  

Wat speciaal genoemd mag en 

moet worden is dat zij in haar 

bestuursperiode  een vijftal 

internationale reizen perfect 

georganiseerd heeft. District Zuid-

Nederland betreurt dat Elly 

afscheid heeft moeten nemen van 

haar bestuurswerk voor het Nut 

vanwege persoonlijke omstandig  

heden.  

Op de Foto v.l.n.r. Jos Nieuwenhuizen, Elly van Leuven, Piet Hamelink, Wim Saatrübe

 

Ledenbijeenkomsten  

 

De eerst volgende Algemene ledenvergadering wordt gehouden op     

16 april 2016 in Bellingwolde 

 

De eerst volgende Centrale Districtraadvergadering zal worden 

gehouden op 19 november 2016. 
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Programma’s departementen op de website van de Maatschappij  

 

Veel actuele activiteiten en 

programma’s van 

departementen van ’t Nut zijn 

inzichtelijk via de website van 

de Maatschappij 

www.nutalgemeen.nl. Onder 

‘Departementen / Zoek 

departement’ kunnen zowel de 

bereikbaarheidsgegevens als 

de meeste programma’s van 

alle departementen worden 

terug gevonden. Veel 

departementen hebben 

inmiddels een eigen website die 

toegankelijk is gemaakt in dit zoekmenu. Ook zijn er departementen die gebruik maken van 

het inloggebied om hun programma te publiceren. Sommige departementen hebben gekozen 

om elk jaar het programma (in PDF) te laten uploaden door het secretariaat. Zo ook 

departement Wildervank. Zij heeft haar programma in een heel mooie brochure voor leden 

en niet leden samengevat. Ook in de plaatselijke media brengen zij hun programma onder de 

aandacht van het publiek.  

 

Volgende digitale nieuwsbrief  

 

Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? Laat het 

weten voor publicatie in de nieuwsbrief en op de website. De uiterste 

datum voor inzending van berichten voor de volgende nieuwsbrief is   

15 januari 2016. Berichten kunt u sturen naar 

secretariaat@nutalgemeen.nl. 
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