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224-ste Algemene Ledenvergadering (ALV) in Bellingwolde

Op zaterdag 16 april 2016 werd de 224-ste Algemene
Ledenvergadering gehouden in het dorpshuis ‘De Meet’ in
Bellingwolde op uitnodiging van het Nutsdepartement
aldaar. Voorafgaand aan de vergadering heette de
voorzitter mevrouw Smaal-Buzeman van Nutsdepartement
Bellingwolde de 80 aanwezige leden van ‘t Nut welkom.
Daarna werd het woord gegeven aan burgemeester
mevrouw Snijder–Hazelhoff. Zij vertelde de aanwezigen
het een en ander over de gemeente Bellingwedde en de
gemeente Westerwolde in oprichting. Vervolgens opende
de voorzitter mevrouw Jansen-Pierik de vergadering.
Tijdens de vergadering werd onder andere besloten de
contributie de komende jaren gefaseerd te verlagen. Na
afloop was er een uitstekend verzorgde lunch en hierna
maakten de leden met een touringcar een tocht door de
omgeving. Er werd ook een bezoek gebracht aan Museum
de Oude Wolden (foto).
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Bestuurswisselingen
De heer Maarten Rietveldt en de heer. Jan
Willem Offerhaus waren volgens rooster van de
ALV aftredend bestuurslid en werden beiden
herkozen door de vergadering.
De heer Jaap Ruedisulj was volgens rooster
aftredend bestuurslid en had zich niet
herkiesbaar gesteld. Hij ontving uit handen van
de voorzitter Joyce Jansen-Pierik de
erepenning van de Maatschappij als dank voor
zijn inzet (foto).
Piet Hamelink uit Noord-Beveland werd
gekozen in het Maatschappijbestuur door de
leden. Piet Hamelink is een geboren en
getogen Zeeuw. Zijn wieg stond in ZeeuwsVlaanderen (Terneuzen) en inmiddels is hij
bijna 50 jaar woonachtig in Wissenkerke op
Noord-Beveland. Piet werkte ruim 40 jaar bij
Roompot Vakanties en was 35 jaar
volksvertegenwoordiger in de gemeentelijke en
provinciale politiek.
Piet is al ruim 40 jaar lid van het
Nutsdepartement Noord-Beveland en vervult
de laatste 15 jaar de functie van voorzitter.
Sinds enkele jaren is hij voorzitter van het
District Zuid-Nederland.
Sinds zijn pensionering is hij ook actief lid in de
raad van toezicht van het provinciale
jeugdzorgbureau dat nu ‘Intervence’ heet. Piet
heeft een brede interesse en is een vrijwilliger
pur sang. Zo is hij ook voorzitter van de
Heemkundige kring de Bevelanden en spreker
bij uitvaarten voor het Humanistisch Verbond.
Piet wil zich graag optimaal inzetten voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, net zoals
voor zijn gezin en ander bestuurswerk.
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Landelijk NUT gaat samenwerken met VSBfonds
Tijdens de ALV gaf de heer Eerde
Hovinga (foto), van het VSBfonds, een
toelichting op de
samenwerkingsovereenkomst die het
Jan Nieuwenhuyzenfonds en ’t Nut
aangaan met het VSBfonds.
Al in 2012 tijdens de 220-ste ALV van
’t Nut werd het beleid vastgesteld dat
de basis vormt voor deze
samenwerking. De leden van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
zijn van de verdere ontwikkelingen
tijdens de daaropvolgende ALV’s op
de hoogte gesteld. Zo werd er in 2013 een start gemaakt met het ondersteunen van
activiteiten die in lijn zijn met de doelstelling van ’t NUT vanuit het zogenaamde NUTfonds.
Met de samenwerking met het VSBfonds verkrijgt ’t NUT een solide basis onder het
beleggingsbeleid in de toekomst. Op dit moment is het beleggingsbeleid vooral afhankelijk
van de expertise van een enkel bestuurslid in het Maatschappijbestuur. Dat vormt een
kwetsbare situatie voor de toekomst.
De overeenkomst met het VSBfonds betekent praktisch gezien ook dat het pakket aan
werkzaamheden rond uitkeringen overgedragen wordt naar een professionele organisatie die
(gemiddeld) wekelijks het aantal aanvragen afhandelt dat ’t NUT per jaar doet. De
behandeling en afhandeling van de aanvragen zal zonder kosten kunnen plaatsvinden en
daarmee bespaart de Maatschappij op de kosten voor de financiële administratie en
secretariaat.
Ook zal een verbinding met het VSBfonds een gunstige invloed hebben op de Public
Relations van ’t Nut omdat dit cultuurfonds midden in de samenleving staat en een grote
naamsbekendheid geniet. Hier gaat ’t Nut op ‘mee liften’. Eerde Hovinga ging in zijn
toelichting ook in op de vroegere banden met ’t Nut. Het VSBfonds hecht grote waarde aan
een samenwerking vanwege juist die gemeenschappelijke geschiedenis en is blij met deze
samenwerking een oude traditie te kunnen koesteren.
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Nutfonds start in 2016 met ondersteuning van drie projecten

In de periode van september tot januari 2015 ontving het Nutfonds een 14-tal aanvragen die
door het Maatschappijbestuur uitvoerig bestudeerd zijn. Het Nutfonds heeft tijdens de laatste
toekenningsronde opnieuw een aantal projecten gekozen die op financiële tegemoetkoming
uit het fonds mogen rekenen.
Stichting Happy KidsCare
Stichting Happy KidsCare is een organisatie die onder meer
in de Biesbosch twaalf zogenaamde ‘Kameleon
ontwikkelweekenden’ organiseert voor 38 jongeren uit de
regio Drechtsteden. KidsCare richt zich primair op jongeren
in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar met een licht verstandelijke
beperking of een psychische en/of gedragsstoornis en
jongeren met AD(H)D of autisme. Ook kinderen met andere
problematiek zijn welkom.
Tijdens een Kameleonweekend komt een kind terecht in een stabiele vervangende opvoeden woonsituatie. Het leert omgaan met een ander sociaal netwerk, terwijl de ouders ontlast
worden in de dagelijkse intensieve zorg voor hun kind. Door middel van een gestructureerd
aanbod van activiteiten worden de kinderen getraind met als doel de zelfredzaamheid te
vergroten, hun sociale netwerk te versterken en sociale vaardigheden te ontwikkelen.
Daarnaast bouwen de kinderen een realistisch zelfbeeld op en leren ze omgaan met zowel
hun krachten en kwetsbaarheden.
Sinds 2015 is er veel veranderd in de vergoedingen die beschikbaar zijn voor deze
kwetsbare kinderen en gezinnen in Nederland. Niet alle gemeenten hebben al nieuwe
afspraken over de invulling van deze zorg gemaakt. Hierdoor zijn sommige kinderen
afhankelijk van de Kameleonweekenden. Elk gezin betaalt een eigen bijdrage voor het
weekend die vergelijkbaar is met wat mensen zonder handicap betalen voor eenzelfde
product. Voor de meerkosten die gemaakt worden om voor deze specifieke doelgroep een
veilige situatie te creëren heeft de Stichting Happy KidsCare onder andere het Nutfonds
benaderd. Het Nutfonds heeft besloten een deel van deze kosten op zich te nemen door
€5000,= aan het project toe te kennen.
Onderwijsmuseum Dordrecht - Cultuureducatie Doorlopende Leerlijn
Voor de ontwikkeling en realisatie van diverse educatieve programma’s heeft het Onderwijs
Museum in Dordrecht om financiële ondersteuning gevraagd. Met behulp van een uitgebreid
pakket educatieve programma’s wil het Onderwijsmuseum Dordrecht een bijdrage leveren
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aan het verbinden van culturele instellingen aan het onderwijs. Daarmee krijgt
cultuureducatie in het onderwijs van de 21e eeuw een eigen plaats. Het project richt zich op
kinderen van 4 tot 14 jaar; van de jongste groepen in het basisonderwijs tot de eerste drie
klassen van het voortgezet onderwijs.
Om de ontwikkelingskosten gedeeltelijk te dekken heeft het Nutfonds een bijdrage van
€2000,= toegezegd.
‘Werken met de e-overheid’
In Bleiswijk is de Oostland Bibliotheek gevestigd, waar men het Digisterker-programma
‘Werken met de e- overheid’ van start liet gaan in 2015. Terwijl nog lang niet iedere burger
digivaardig is, zijn de landelijke en lokale overheden wel al volop bezig met de digitalisering
van de dienstverlening.

Bibliotheek Oostland biedt hierom digivaardigheidscursussen aan. In groepen van ongeveer
acht deelnemers kan men gedurende vier bijeenkomsten kennis maken met de elektronische
overheid en er zelfstandig mee leren werken. Met deze cursus wil de bibliotheek de
zelfredzaamheid en zelfontplooiing van de burger vergroten. De cursus vergroot bijvoorbeeld
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de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt en de betrokkenheid van ouderen bij de
samenleving. Omdat het Nutfonds wil bijdragen aan initiatieven die de deelname van alle
burgers aan het maatschappelijk leven bevordert, heeft dit project een bijdrage ontvangen
van €5000,=

Erepenning bij departement Noordbroek voor Janny Hevinga en Leo Muller
Op 22 maart 2016 hebben Janny Hevinga en Leo Muller,
leden van het Nutsdepartement Noordbroek, tijdens de
Algemene Ledenvergadering (ALV) de erepenning van
de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen uitgereikt
gekregen uit handen van wethouder Thea van der Veen.
Beiden hebben zich 40 jaar onafgebroken als bestuurslid
ingezet voor het departement Noordbroek. De inscripties
op de erepenningen zijn uniek per persoon. Op de
penning van Janny Hevinga-Schaap staat vermeld ‘40
jaar trouw en accuraat’. Op de penning van Leo Muller is
te lezen ‘40 jaar inspirerend en creatief’.
Het was 40 jaar geleden een hele klus om het
departement weer nieuw leven in te blazen omdat er niet
veel bestuursleden waren. Janny Hevinga werd toen
direct als secretaris gekozen en Leo Muller als
bestuurslid.
Leo Muller trad terug uit het bestuur tijdens de ALV. Janny Hevinga zet haar functie als
secretaris voort voor het departement Noordbroek.

Leersame prentjens voor de Jeugd
Begin 2016 viert de Stichting Matrijs haar vijfendertigjarig bestaan. Het boek ‘Leersame
prentjens voor de Jeugd’ met daarin schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen maakt deel uit van de jubileumaanbiedingen van de stichting Matrijs.
Schoolprenten zijn de kleine voorlopers van de veel grotere en meer bekende
schoolwandplaten die rond 1900 opkwamen. Het boek beschrijft de ontwikkeling en de
betekenis van deze schoolprenten. Naast tekst is er veel beeldmateriaal opgenomen. Het
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boek werd uitgebracht ter gelegenheid van het 225-jarig jubileum van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen in 2009.

Nutsgebouw in Zaandam weer in gebruik
Departement Zaanstad-Zuid heeft nieuwe
gebruikers gevonden voor het Nutsgebouw
in Zaandam. Het oorspronkelijke karakter
van het Nutsgebouw op de Czaar
Peterstraat 1 in hartje Zaandam heeft een
kenmerkende gevelspreuk 'Tot Nut van 't
Algemeen'. Na jaren van leegstand en antikraak is er eindelijk weer een bestemming:
een Zaandamse makelaar gaat samen met
een hypotheek- en verzekeringsadviseur in
het gebouw kantoor houden.
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Het pand, gebouwd in1903, kreeg destijds
een duidelijke functie; een spaarbank, een volkszangschool, een leeszaal en een woning
voor de conciërge. De meeste Zaankanters kennen het Nutsgebouw wel. Het gebouw was
het meest recent door een theatergezelschap in gebruik. Het was echter sindsdien al een
tijdje verlaten. Het heeft heel wat klusuurtjes gekost voor de nieuwe gebruikers om het pand
voor het kantoor geschikt te maken. Maar het resultaat mag er zijn. Er zijn gezellige en
doelmatige werkruimten ontstaan waar ondanks het glas en de computers, de sfeer van
vroeger overheerst.

Ledenbijeenkomsten

De eerstvolgende Centrale Districtraadsvergadering vindt plaats op
zaterdag 19 november 2016.

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
1 juni 2016. Berichten kunt u sturen naar secretariaat@nutalgemeen.nl.
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