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Het Nutsdepartement Kampen is de oudste vereniging van 
de stad. Maar ook oude verenigingen blijven zich vernieuwen. 
Op de algemene ledenvergadering van 16 november 2017 
stond het bestaande bestuur haar plaats af aan een nieuwe 
lichting, bestaande uit Herman Harder (voorzitter), Marhilde 
Wessels (secretaris), Klaas Hartsuiker (penningmeester), 

 Remy Steller en Geraart Westerink.

De aftredende bestuursleden Joke Endedijk, Sietze de Jong, Gerdien de Ruiter en Jan Visserkregen op 
8 februari 2018 als dank voor hun onbaatzuchtige inzet voor het Nutsdepartement een diner aangeboden 
in het restaurant van Het Gouden Hart. Tussen de gangen door was voldoende tijd om uitgebreid in te 
gaan op hun verdiensten. De sfeer was bijzonder geanimeerd. Oud-voorzitter Jan Visser en oud-secretaris 
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Inmiddels heeft het nieuwe bestuur alweer enkele vergaderingen achter zich liggen. 
Daarbij is de bestaande situatie geïnventariseerd. Het departement heeft een eigen
website gekregen en heeft een nieuw logo. Tevens zijn de eerste ideeën voor de toe-
komst geformuleerd, die de komende tijd verder moeten worden uitgewerkt.

Het stimuleren van of de deelname aan plaatselijke cultuuruitingen blijft het belangrijkste 
doel van het Nutsdepartement, in de breedste zin van het woord. Dat kan onder meer door 
het verstrekken van (financiële) steun, of door het streven naar samenwerkingsverbanden.
Die laatste optie heeft de voorkeur van het huidige bestuur.

Recent is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met cultuurZIEN. Leden van het 
Nutsdepartement krijgen in de toekomst 10 procent korting op activiteiten van deze organi-
satie. De eerste keer dat ze daar gebruik van konden maken was op 22 februari 2018. 
Onder leiding van Carin Koopman werd een rondleiding georganiseerd door het gebouw 
van het SNS Historisch Centrum. 
Voor de rest van het jaar staan de volgende activiteiten
op het programma:
Tijdens de jaarlijkse kunstroute Weg van Kunst kunnen 
leden van het Nutsdepartement deelnemen aan een VIP-
wandeling. Een vertegenwoordiger van het organiserend 
comité leidt de deelnemers langs de locaties, waar deel-
nemende kunstenaars aanwezig zijn om een toelichting 
te geven bij hun werk. Afhankelijk van de grootte van de 
groep start de VIP-wandeling op zaterdag of zondag om 
11.00 uur. Er wordt gestart in het SNS Historisch Centrum, 
waar de wandeling ook wordt afgesloten. De deelnemers 
krijgen daar na afloop een consumptie aangeboden.  

In het najaar zal een lezing worden georganiseerd over de Kamper kogge. Hiervoor wordt Wouter Waldus 
benaderd, die als hoofdarcheoloog was betrokken bij de berging.
Binnenkort wordt overleg gevoerd met verschillende culturele instellingen en organisaties over het verstrekken 
van kortingen aan leden van het Nutsdepartement. Zodra daar concrete afspraken uit voortkomen wordt u 
daarvan op de hoogte gesteld. 

Nieuwe ledenpasjes, af te halen tijdens de algemene ledenvergadering
en woensdag- en donderdagmiddag in het SNS Historisch Centrum.

Het oud-bestuur van het Nutsdepartement Kampen

Gerdien de Ruiter werden verrast met het erelidmaatschap,dat zij in dank aanvaarden. 



Wat betekent het om lid te zijn van het Nutsdepartement Kampen?

De leden van het Nutsdepartement Kampen vormen een plaatselijke groep die activiteiten 

ontplooit die passen binnen de doelstelling van het landelijke Nut, maar een lokaal karakter 

hebben.

Het Nutsdepartement Kampen organiseert sociaal-culturele activiteiten. 

De leden spelen daarbij een belangrijke rol. Indien gewenst kunnen ze - in overleg met het 

bestuur - ideeën aandragen en de activiteiten ondersteunen door persoonlijke participatie.

De ledenprijs voor deelname aan activiteiten van het Nutsdepartement is lager dan 

die van niet-leden. 

Leden krijgen eerder informatie over nieuwe activiteiten. Terwijl sommige activiteiten alleen 

voor hen toegankelijk zijn.

De afgedragen ledencontributie vormt een belangrijke basis voor het voortbestaan en 

functioneren van het Nut. 

Door de contributie-inkomsten bestaat de mogelijkheid het activiteitenaanbod te vernieuwen, 

te verbreden en uit te breiden. 

Daardoor kunnen geïnteresseerden voortdurend worden aangesproken met nieuwe 

interessegebieden.

Voor minimaal €10 per jaar bent u lid van het Nut departement Kampen. 

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in. 

U krijgt daarna bericht van het Nut Kampen zodra u als lid bent ingeschreven.

Naam______________________________________________________________________

Straat___________________________________________________Nummer___________

Postcode___________________________________________________________________

Woonplaats_________________________________________________________________

E-mail______________________________________________________________________

Telefoonnummer____________________________________________________________

Het ingevulde formulier kunt u bezorgen of opsturen naar het Nut-departement Kampen.

per adres; SNS Historisch Centrum, Burgwal 43, 8261 EP, Kampen
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