Departement Zaanstad Zuid der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen
Jaarverslag 2017
Het bestuur bestond tijdens het verslagjaar uit de volgende personen:
H. Pielkenrood, voorzitter
M.W. Fluri, vice-voorzitter
J. Meijn, penningmeester
R. Pappenheim, secretaris
Mevrouw A. Vlot, lid (programma)
Mevrouw Y. Klomp, lid (programma)
Het bestuur kwam in 2017 acht maal in vergadering bijeen.
De Nutsprijs werd in 2017 tijdens de Algemene ledenvergadering uitgereikt aan de
Stichting Present Zaanstreek. De Nutsprijs bestaat uit een geldbedrag van EUR 1000, te
besteden binnen de doelstelling van de betreffende instelling.
In 2017 werden de volgende lezingen gehouden in de Vertoeving en het Mennistenerf in
Zaandam, de Vuister in Koog aan de Zaan en de Wormerveerse Vermaning in
Wormerveer.
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10 januari: Rangen en standen aan de Zaan door Hans Luiten;
20 februari: Houvast in het verleden door prof. dr. Herman Pleij;
70 bezoekers, waarvan 50 betalende.
13 maart: Een reis door Engeland door Yvonne en Cor Klomp (na afloop
Algemene ledenvergadering); (wegens ziekte van Rob Wit)
4 april: De natuur en vogels in de Zaanstreek door Ed Staats;
26 bezoekers, waarvan 4 betalende.
4 september: Het Pauperparadijs door Suzanna Jansen;
3 oktober: De postgeschiedenis in de Zaanlanden door Jan Kluft;
6 november: Europese topnatuur in de Zaanstreek door Ron van ’t Veer;
32 bezoekers, 3 nieuw leden en 4 betalende.
11 december: Mondriaan en De Stijl door Anneke Krijgsman kon in verband met
weersomstandigheden (“code rood”) geen doorgang vinden. De lezing werd
verplaatst naar dinsdagavond 27 februari 2018.

Voorts heeft het departement in de periode september – november de cursus “Inleiding
in de filosofie” georganiseerd. Deze cursus werd gegeven door drs. Joke Callenbach en
vond plaats gedurende vijf zaterdagochtenden in de Wormerveerse Vermaning. Er
namen in totaal 17 cursisten deel.

Het bestuurslid van ons departement Johan Meijn heeft op 28 oktober 2017 de
Algemene ledenvergadering van het District Noord-Holland der Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen in Wieringerwerf bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst werd de heer
Meijn tot voorzitter van het district benoemd. De Algemene ledenvergadering biedt de
aanwezigen onder meer de mogelijkheid om de programma’s van de diverse NoordHollandse departementen uit te wisselen en te bespreken.
Om de betrokkenheid van de leden bij de activiteiten van ons departement te vergroten
en om ons aan een breder publiek te kunnen presenteren, heeft het bestuur een website
voor het departement laten bouwen. De website, met adres: www.nutzaanstad.nl was
einde 2017 gereed en is kort na Nieuwjaar 2018 bij de leden geïntroduceerd.
Het Nutsgebouw in Zaandam was gedurende het verslagjaar volledig verhuurd.
Mutaties ledenbestand in 2017
Aantal leden 1 januari
Nieuwe leden
Beëindiging lidmaatschap
Saldo bij/af
Aantal leden 31 december

134
23
-29
-6

Onze ereleden zijn:
De heer J.J. Kanis te Zaandam (ere-voorzitter)
De heer W. Rodenburg te Doetinchem
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