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Onderwerp: Algemene Leden Vergadering en Nieuwsbrief NUTKampen  

 

 

 

Geacht lid van het Nutsdepartement Kampen,    

 

U bent van harte welkom op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van het 

Nutsdepartement Kampen.  

De vergadering wordt gehouden op donderdag 4 april 2019 om 14.00 uur in het SNS  

Historisch Centrum aan de Burgwal 43 in Kampen.  

In de bijlagen vindt u de agenda met bijbehorende stukken.  

Tevens ontvangt u in de bijlage een Nieuwsbrief.   

     

 

Met een hartelijke groet,  

   

 

Herman Harder,  

Voorzitter Nutsdepartement Kampen  

info@nutkampen.nl 

 

 

www.nutkampen.nl 

mailto:info@nutkampen.nl


Agenda Algemene Ledenvergadering Nutsdepartement Kampen 4 april 2019 

 

1. Welkom en opening  

2. Presentielijst 

3. Vastellen agenda 

4. Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2018 

5. Financieel jaarverslag 2018 

6. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2018 

7. Vaststellen nieuwe kascommissie 2018 

8. Vaststellen contributie 2019 

9. Inhoudelijk jaarverslag 2018 

10. Jaarplan 2019 

11. Verkiezing penningmeester 

12. Vaststellen rooster van aftreden bestuur 

13. Vaststellen statutenwijziging 

14. Instellen werkgroepen 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

 

 

 



Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen; departement Kampen

Algemene Ledenvergadering 2018

Datum: 29 maart 2018

Plaats: SNS Historisch Centrum, Burgwal 43, 8261 EP KAMPEN

1. Welkom en opening

De voorzitter Herman Harder opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 november 2017

Na een taalkundige aanpassing op verzoek van Gerdien de Ruiter (bij punt 4,

Rondvraag), worden de notulen goedgekeurd.

3. Ingekomen en Uitgegane stukken

Er is een aantal brieven ontvangen van zowel het Hoofdbestuur als enkele

departementen over de overheveling van de gelden van het Nutsfonds naar het

VSBfonds, een groot particulier vermogensfonds. Onder meer het departement Edam

is van mening dat de randvoorwaarden onvoldoende zijn beschreven. NUTKampen

ondersteunt deze bezwaren.

Ondanks het verzenden van adreswijzigingen ontvangt de oud-secretaris Gerdien de

Ruiter nog regelmatig post voor NUTKampen. Zij stuurt dit door naar het nieuwe

postadres.

4. Inhoudelijk en Financieel jaarverslag 2017

De voorzitter presenteert het inhoudelijk jaarverslag 2017. Oud-secretaris Gerdien de

Ruiter vult nog aan dat zij geen bedankje heeft ontvangen van de Joseph Wresinski

Cultuur Stichting voor de donatie van 350 euro door NUTKampen.

Het inhoudelijk jaarverslag wordt goedgekeurd.

De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag. De rente is minimaal, dus

uiteindelijk wordt er ingeteerd op het kapitaal. De penningmeester wil onderzoeken of

het beleggen in hypotheken mogelijk een goede optie is voor NUTKampen.

5. Toelichting op besteding van gelden in 2017

De penningmeester vermeldt dat de contributieafdracht aan de Landelijke Vereniging

pas in 2017 heeft plaatsgevonden. De afdracht betreft een bedrag per adres en bedroeg

160 euro.

6. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2017

De kascommissie bestond uit de heren A.J. Stomphorst en J.J. de Ruiter. Beide heren

hebben bij het controleren van de exploitatierekening en de daarbij behorende

bescheiden over het jaar 2017 geen onregelmatigheden geconstateerd en adviseren de



leden de exploitatierekening goed te keuren en daarbij het bestuur decharge te

verlenen van het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2017.

7. Vaststellen nieuwe kascommissie 2018

De voorzitter bedankt de heer De Ruiter die twee jaar in de kascommissie heeft

gezeten. Hij wordt opgevolgd door de heer J.H.W. Bruins Slot.

8. Voorstel beleidsplan 2018

De voorzitter geeft een toelichting op de beleidsvoornemens van het bestuur voor het

komende jaar:

- de contributie blijft ook in 2018 nog 10 euro, maar zal in de toekomst wel verhoogd

worden;

- nieuwe leden betalen het eerste jaar nog geen contributie;

- het beleid richt zich op het werven van nieuwe leden, waarbij het bestuur streeft naar

verdubbeling van het ledenaantal;

- NUTKampen geeft geen directe donaties aan goede doelen, manifestaties of

organisaties;

- NUTKampen streeft er naar samenwerking aan te gaan met kleinschalige lokale

culturele organisaties. Waarbij afspraken gemaakt worden over het faciliteren van

activiteiten, gezamenlijke pr en korting voor leden van NUTKampen.

- jaarlijks organiseert NUTKampen in het najaar een lezing over een cultureel

onderwerp: de Nutslezing;

- NUTKampen houdt leden op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de

vereniging via een onregelmatig verschijnende Nieuwsbrief en via de eigen website;

- het bestuur zorgt er voor dat NUTKampen voldoet aan alle voorwaarden om de

ANBI status te verwerven en behouden.

Deze beleidsvoornemens van het bestuur worden door de leden goedgekeurd.

9. Website

Het bestuurslid Remy Steller heeft een eigen website voor NUTKampen gebouwd:

www.nutkampen.nl. Hij is ook de beheerder van de website. Vanaf de landelijke

website www.nutalgemeen.nl komt er een link naar de eigen website.

10. Activiteiten 2018

- er zijn reeds afspraken met cultuurZIEN voor een korting van 10 procent op alle

activiteiten;

- er zijn reeds afspraken met WegVanKunst voor een gratis VIPwandeling op zondag

15 april 2018;



- er zijn reeds afspraken met het Grafisch Atelier over een kortingsregeling;

- er zijn plannen om eind oktober de Nutslezing te organiseren.

11. Wat verder ter tafel komt

- de heer Bruins Slot wijst op het Camper Algemeen Steunfonds (CAS) dat het

kapitaal van de voormalige Centrale Antenne Stichting beheert. Misschien moet

NUTKampen hiermee contact zoeken.

- mevrouw de Ruiter wijst op het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds heeft in

elke provincie een afdeling die regionale projecten ondersteunt en in Kampen

bestaat sinds kort het Kamper Cultuurfonds dat lokale projecten ondersteunt.

Misschien moet NUTKampen hiermee contact zoeken.

- Er wordt gewezen op de Stichting Lichtstad Kampen die plannen maakt en

uitvoert met betrekking tot het aanlichten van gebouwen. Misschien moet

NUTKampen hiermee contact zoeken.

- de voorzitter meldt dat het archief van het Nutsdepartement Kampen is geordend

en geïnventariseerd. De mogelijkheden worden onderzocht oom de inventaris op

de website te zetten.

12. Rondvraag

- De heer Pol attendeert de aanwezigen op de zeer interessante expositie Mata Hari:

de mythe en het meisje, die nog tot 2 april 2018 te zien is in het Fries Museum in

Leeuwarden.

13. Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.



Nutsdepartement Kampen        

          

          

          

  

Balans per 31 december 2018  

          

ACTIVA     PASSIVA     

          

Kasgeld   123,30       

SNS Bank:     Eigen Vermogen per 31-12-2018 56.026,63  

Zakelijk Sparen  55.716,88  Vooruitontvangen contributie 2019 30,00  

Zakenrekening  126,45       

Nog te ontvangen contributie 2018 90,00       

          

Totaal   56.056,63  Totaal   56.056,63  

          

          

          

          

          

          

Staat van Baten en Lasten jaar 2018  

          

BATEN     LASTEN     

Contributie leden  550,00  Afscheid oud bestuur Nutsdep. Kp. 559,95  

Rente SNS Bank, Zakelijk sparen  130,40  Contributie landelijk Nut jaar 2018 133,25  

Inkomsten Nutslezing IJsselkogge  147,44  Deelname AVG Programma 151,25  

     Nutslezing IJselkogge, W.B. Waldus 450,00  

     St. Grafisch Atelier Kampen 600,00  

     Kosten website Nutsdepart. Kampen 112,58  

     Bankkosten   73,48  

     Secretariaatskosten  24,14  

Nadelig saldo   1.276,81       

           

Totaal   2.104,65  Totaal   2.104,65  

 



Jaarverslag 2018 Nutsdepartement Kampen

Doelstelling
Het Nutsdepartement Kampen is de oudste vereniging van Kampen. Zij stelt zich ten doel het
maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen, onafhankelijk van
een levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering. Alle activiteiten zijn gericht op
bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.

Bestuur en organisatie
Het departement Kampen is lid van de landelijk opererende Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het
bestuur van het departement Kampen bestaat momenteel uit vijf leden: Herman Harder (voorzitter),
Marhilde Wessels-Bierling (secretaris), Klaas Hartsuiker (penningmeester), Remy Steller en Geraart
Westerink.
Het bestuur heeft in 2018 een eerste aanzet gemaakt de statuten te actualiseren. Een voornemen dat in
2019 zal worden geconcretiseerd.
In 2018 werden zes bestuursvergaderingen belegd: op 18 januari, 22 februari, 15 maart, 5 september,
19 september en 24 oktober. Daarnaast werd er op diverse momenten in wisselende samenstellingen
bijeengekomen.
De meeste activiteiten en bijeenkomsten van het Nutsdepartement Kampen vinden plaats in of worden
georganiseerd vanuit het onderkomen van het SNS Historisch Centrum, Burgwal 43 Kampen.
Hierdoor wordt de oude band tussen het Nutsdepartement en het Historisch Centrum (dat indirect
voortkomt uit een initiatief van het departement) hernieuwd en onderstreept.

Beleid
Het afgelopen jaar zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de wijze waarop de doelstellingen van
het Nutsdepartement worden nagestreefd. Besloten is geen directe financiële ondersteuning meer te
bieden door het doneren van bedragen of het geven van subsidies. In plaats daarvan worden
samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende instellingen. Leden van het Nutsdepartement
krijgen korting op de door die instellingen ontwikkelde diensten of producten. De verstrekte korting
wordt door het Nutsdepartement financieel of facilitair gecompenseerd. Het afgelopen jaar zijn onder
meer samenwerkingsverbanden aangegaan met de Stichting Grafisch Atelier Kampen, met
cultuurZIEN, met Het Kampen van…, met het Cultuurfonds Kampen en met de Stichting Weg van
Kunst.

Activiteiten
In het voorjaar werd een aantal lezingen gehouden, gecombineerd met wandelingen, met als
onderwerp de bouwkunst en stedenbouw in Kampen, dit in samenwerking met Stichting cultuurZIEN.
Tijdens de Kamper kunstmanifestatie Weg van Kunst, werd een zogenaamde vipwandeling
georganiseerd langs een aantal locaties. Daarbij waren diverse deelnemende kunstenaars betrokken.
Op 22 november 2018 vond in het SNS Historisch Centrum de jaarlijkse Nutslezing plaats, die werd
gehouden door maritiem archeoloog Wouter Waldus. Waldus was projectleider bij de lichting van de
IJsselkogge. In de lezing vatte hij dit project samen en gaf hij een toelichting op de laatste resultaten
van het aanvullende onderzoek, waarbij het is gelukt een volledige digitale reconstructie van de
IJsselkogge te maken. Het vervaardigen van dit 3D model leverde verrassende inzichten op, die de
vondst van de kogge in een nieuw daglicht plaatsten. Tevens ging Waldus in op de publicatie die kort
daarvoor was verschenen. Het boekwerk was ter plekke verkrijgbaar.
Aan het eind van het jaar kregen de leden een nieuwjaarsgroet, gedrukt door Lydia Roelofsen. Het
kunstwerk werd vervaardigd in een beperkte oplage in samenwerking met het Grafisch Atelier
Kampen. De uitgave is een voorbeeld van het nieuwe beleid van het Nutsdepartement, waarbij door
het aangaan van samenwerkingsverbanden meerdere betrokken partijen profiteren, in dit geval
kunstenaar, instelling (GRAK) en de leden van het Nutsdepartement. Het is de bedoeling om ook de
komende jaren een kunstenaar te vragen om bij wijze van nieuwjaarsgroet een originele prent te
drukken, zodat er na verloop van tijd een grotere reeks ontstaat en departement-leden ongemerkt een
kleine kunstcollectie opbouwen.



Promotie
In het afgelopen jaar is door bestuurslid Remy Steller een nieuwe website gebouwd, die meer
informatie geeft en gemakkelijker te bedienen is. Op de website is ook informatie ondergebracht van
de verenigingen en instellingen waarmee het Nutsdepartement een samenwerkingsverband is
aangegaan. Op de websites van deze partners staat informatie over het Nutsdepartement vermeld.
Daarnaast streeft het Nutsdepartement ernaar haar leden op de hoogte te houden van relevante
ontwikkelingen en activiteiten door het verspreiden van een Nieuwsbrief. In 2018 is één keer een
Nieuwsbrief verschenen.

Financiën
De inkomsten van het departement bestaan op dit moment voornamelijk uit contributies van de leden.
De financiën worden beheerd door de penningmeester, op een wijze waarbij de liquiditeit, de soliditeit
en het rendement zijn gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Op dit moment is er
door het geringe ledental en het - vanwege tijdsomstandigheden - weinig renderende vermogen geen
sprake van vermogensgroei. Ter realisering van de doelstelling en het uitbouwen van de daarmee
verband houdende samenwerkingen met plaatselijke culturele partijen zal het beleid van de komende
jaren er op gericht zijn het vermogen niet alleen in stand te houden maar indien mogelijk ook te
vergroten. Naast de in het verleden aangegane verplichtingen zullen de uitgaven voorlopig beperkt
blijven tot het geven van kortingen aan de leden bij deelname aan culturele activiteiten van
organisaties waarmee het Nutsdepartement afspraken heeft gemaakt. Die culturele organisaties zullen
hiervoor door het Nutsdepartement worden gecompenseerd.
De afgedragen ledencontributie vormt een belangrijke basis voor het voortbestaan en functioneren van
het Nut. Op dit moment zijn er 81leden. De contributie voor 2018 bedroeg10 euro per persoon,
waarvan een vastgesteld percentage (verplicht) is afgedragen aan het hoofdbestuur. De vereniging zal
de komende jaren op actieve wijze leden moeten werven om de groei van de vereniging te bevorderen
en het voortbestaan veilig te stellen. Contributieverhoging is daarbij onvermijdelijk. Ook zullen andere
bronnen worden aangesproken. Er wordt gestreefd naar het verkrijgen van donaties, erfstellingen,
legaten, schenkingen en subsidies. Het Nutsdepartement Kampen heeft inmiddels de ANBI-status
verworven.


