Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,
gehouden op dinsdag 9 juni 2009, Vloeddijk 101 in Kampen
Aanwezig: Jan Visser, voorzitter, Gerdien de Ruiter, secretaris, René Dijkhuis, penningmeester, Benedikte
Dijksterhuis, bestuurslid, en de leden Annette Schol, Nel Borstlap-Ponsen, Jenny Den Ouden-Onland, Jan de
Ruiter, en Van Schellen. Afw.m.k. Van der Hoeven, Huson, Borstlap, Van den Berg-de Hoop, Bunge, Hörchner,
De Jong, Van Kooten, Mulder, Renkema-Spelbrink, Van Weelden.
1.

Opening. De voorzitter heet iedereen welkom en dankt de gastvrouw met een mooi boeket bloemen
voor haar gastvrijheid.
2. De nieuwe leden en ook de dames Den Ouden en Schol, die zich beiden benoembaar hebben gesteld
als bestuurslid voor de aftredende bestuursleden, de dames Dijksterhuis en Huisman, worden welkom
geheten.
3. Notulen. Er wordt tijd gegeven aan de leden om de notulen van de vorige jaarvergadering door te
lezen. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
4. Binnengekomen en uitgegane post. Binnengekomen is een bedankbrief van LiveLife, voor onze
financiële steun, tevens ook een verzoek om hen te steunen in 2009. De penningmeester deelt mee,
dat hij voor 2009 €250 aan LiveLife heeft overgemaakt. De vergadering is van mening dat deze
traditie moet worden voortgezet: is een sympathiek doel. De dag in 2009 valt op woensdag 1 juli. Ook
een vraag om steun is gekomen van kinderboerderij ‘Cantecleer’. Gerdien de Ruiter heeft al een
voorgesprek gehad met de beheerder Hanjo IJkhout. Met hem is afgesproken dat in september zijn
ideeën verder worden uitgewerkt. Correspondentie over en weer is er geweest over het Nutsproject
‘bomenbordjes’ in het Stadspark, zie verder onder punt 8. Als laatste is binnengekomen een brief van
Stichting Welzijn Senioren voor financiële steun. Dit wordt niet gehonoreerd.
5. Financieel verslag. De kascommissie, in 2008 bestaande uit de heren V. van Kooten en J. Nap, hebben
de boeken doorgenomen en geen onregelmatigheden geconstateerd. De penningmeester wordt hierna
onder dankzegging gedechargeerd. De penningmeester merkt nog op dat vanaf 2008 het boekjaar
loopt van januari t/m december. Vroeger was dat van juni t/m juli, een overblijfsel uit de tijd dat het
Nut meedraaide met het theaterseizoen van de Stadsgehoorzaal. Het hoofdbestuur wil van ieder
departement een overzicht van de leden/contributie. Wij moeten € 116,- afdragen aan het
hoofdbestuur. Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd: Victor van Kooten en Jan de Ruiter,
beiden gaan akkoord, bij respectievelijk afwezigheid en aanwezigheid. Een opmerking van Annet Schol
over de Bibliotheek: bestaat in 2011 90 jaar, wordt naar een later agendapunt doorverwezen. Zij stelt
deze vraag nu, om niet de indruk te wekken dat er belangenverstrengeling in het geding is, zij wordt
nl. hoogstwaarschijnlijk tijdens deze vergadering als bestuurslid benoemd.
6. De bestuursleden mevrouw Benedikte Dijksterhuis en mevrouw Greetje Huisman treden af. De
voorzitter dankt hen voor hun inzet. Zij krijgen een boekenbon en een boeket bloemen. Mevrouw
Huisman is wegens ziekte verhinderd de vergadering bij te wonen. De voorzitter belooft dat hij het
boeket en de bon thuis aan haar persoonlijk zal overhandigen.
7. Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen de dames Den Ouden-Onland en Schol. Bij acclamatie
keurt de voltallige vergadering hun benoeming goed.
8. De gratis voorstelling in de Stadsgehoorzaal voor de Nutsleden. Er wordt wat gefilosofeerd over welke
voorstelling. Bepaalde voorstellingen zijn wat aantrekkelijker, zowel wat betreft de aard van de
voorstelling als de financiën. De kosten moeten wel vallen in het boekjaar 2010. Besloten wordt de
beslissing over te laten aan het bestuur.
9. Activiteiten. In het afgelopen jaar heeft het Nut een bord geschonken aan de stad in het kader van de
toeristische route in de Voorstraat. Het Nut steunt de jaarlijkse kunstwandeling van de Stichting
WegVanKunst met een bedrag van € 1000. Er is een lezing geweest van professor Brasker, in
samenwerking met de Stichting Jan van Arkel. Het onderwerp was “De klas in beeld” over de
geschiedenis van het (Nuts)onderwijs. Er was goede belangstelling, zowel van de leden van Jan van
Arkel als van het Nut. Besloten wordt dat er weer in samenwerking met Jan van Arkel een activiteit zal
worden georganiseerd. Zoals onder punt 4 al genoemd heeft het Nut een project in gang gezet
“Bomenbordjes in het Stadspark”. De gemeente heeft de verschillende boomsoorten van het park in
kaart gebracht, het Nut financiert de bordjes op die bomen met de Latijnse en Nederlandse naam (100
verschillende soorten). Ook komt er een project voor de Kinderboerderij “Cantecleer”, hier zal in
september met beheerder Hanjo IJkhout een afspraak mee worden gemaakt. Goedgekeurd word een
activiteit samen met de bibliotheek. Over de details zal in het bestuur verder over worden gesproken,
de leden worden op de hoogte gehouden.
10. Toekomst van het Nut Kampen; nieuwe leden werven. Een lezing/boekje/artikel over de geschiedenis
van de Gasthuizen. De mogelijkheid van een digitale kaart wordt geopperdverder uitwerken. Nieuwe
leden werven: blijft moeilijk, streven is naar 50 leden. Iedereen zal zich inspannen.
11. Wat verder ter tafel komt. Iedereen is stil.
12. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en sluit de vergadering.

