
Notulen jaarvergadering dd 7 juni 2012

Aanwezig; Jan Visser, voorzitter; Gerdien de Ruiter, secretaris, René Dijkhuis, penningmeester; Annette Schol,
bestuurslid, Joke Endedijk en Jan de Ruiter, leden.
Afw.m.k. hr. en mevr. Ashouwer; hr. en mevr. Boddeüs; hr. Bunge; hr. en mevr. Ten Cate; hr. Harder; hr.
Hörchner; mevr. Van der Hoeven; hr. en mevr. Huson; hr. en mevr. De Jong; hr. en mevr. Koldijk; hr.
Posthouwer; hr. Stomphorst; hr. en mevr. De Wilde.

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder mevrouw Joke
Endedijk.

2. De voorzitter staat stil bij het overlijden van ons bestuurslid, mevrouw Jenny den Ouden, die na een
ernstige ziekte is overleden. Zij was een betrokken en serieus bestuurlid. Wij zullen haar inbreng
missen. Door haar overlijden is een vacature ontstaan in het bestuur. Mevrouw Endedijk is gevraagd
om als bestuurslid toe te treden. Zij heeft dit toegezegd. De voorzitter last een extra agendapunt in
voor haar benoeming. Het bestuur zal aan de kinderen van Mevrouw den Ouden een condoleancebrief
en een kopie van deze notulen sturen. Het adres krijgen we van mevrouw Endedijk.

3. Notulen. De notulen van de ledenvergadering 2011 zijn aan ieder lid toegezonden. Zij worden
ongewijzigd goedgekeurd.

4. Binnengekomen en uitgegane stukken. Binnengekomen: overlijdensbericht van ons Nutslid mevrouw
Wieke Feteris op 7 december 2011, aanvraag tot financiële steun van LiveLife en De Zwartendijkruiters
Stichting Aangepast Paardrijden en het jaarverslag van de Stichting Welzijn Senioren Kampen,
dankbrief van LiveLife en de Zwartendijkruiters voor onze financiële steun. Uitgegaan:
Condoleancebrief naar de familie van mevrouw Feteris, toekenning van financiële steun aan LiveLife en
De Zwartendijkruiters.

5. Financiën.
a. Verslag van de kascommissie. Op 5 maart 2012 hebben mevrouw Jacky ten Hove en de heer S. de

Jong, leden van de kascommissie 2011, de balans van de baten en lasten over het boekjaar 2011
gecontroleerd en in goede orde aangetroffen. Aan de penningmeester wordt onder dankzegging
decharge verleend.

b. Aanstellen nieuwe kascommissie. Voor het boekjaar 2012 bestaat de kascommissie uit de leden
mevrouw J. ten Hove en de heer O. Pol.

c. Besteding gelden 2011. Het Nut heeft actief meegedacht met de nieuwe inrichting van het
Koeplein en heeft een ontwerp aan de toenmalige wethouder Jan Wieten aangeboden, die hier
positief op heeft gereageerd. Wij hebben de gemeente voorgesteld een symbolisch bedrag, te
weten €250,- te willen besteden aan bv. een bronzen plaquette met onze naamsvermelding.
Onlangs heeft de gemeente hierop gereageerd. Zij vinden dit bedrag te gering en adviseren ons
hier een betere bestemming voor te vinden (Sic!) Wij vinden dit onaardig en demotiverend voor
een verder meedenken met het wel en wee van Kampen. De voorzitter zal hier bij de gemeente op
terug komen.

6. Activiteiten/besteding gelden 2012.
a. Lezingen. Wij zijn in contact met professor D. de Boer over het Digestum Vetus, stadboek uit de

15de eeuw, register met allerlei bepalingen op bestuurlijk, rechterlijk en economisch gebied.
Professor de Boer (RUG) is leider van een project dit document digitaal te krijgen en geeft
hierover een interessante lezing. In 2012 heeft hij het te druk. Ook is in dit najaar de opening van
de Hanzelijn. Wij zijn bang, dat dit veel PR-geweld met zich mee zal brengen, zodat onze activiteit
op de achtergrond raakt. Ook is december geen goede maand voor activiteiten. Professor de Boer
houdt ook lezingen over “Een voetreis naar Rome” over een abt van een klooster in Drenthe die
lopend naar Rome is gegaan om bij de paus een besluit van de bisschop van Utrecht te overrulen.
Beide lezingen zouden kunnen plaatsvinden in 2013. Suggesties voor 2012: een lezing over iconen
in het iconenmuseum en lezing van mevrouw Gerda Hoekveld-Meijer over politieke/controversiële
verwijzingen in het werk van Rembrandt. De voorzitter zal overleggen met de voorzitter van de
Stichting Jan van Arkel hoe we e.e.a. in het vat kunnen gieten.

b. De Wilhelminavaas. Het Nut is op zoek naar de “Wilhelminavaas”, in 1898, het kroningsjaar van
koningin Wilhelmina, aan de stad geschonken. De vaas stond tot 1943 in het stadspark bij de
Cellebroederspoort, is als daad van verzet oranje geverfd, waarna ze door de Duitsers is
weggehaald. Suggesties: Cor Adema vragen of hij in de gemeenteopslag is terecht gekomen en
Alexander Jager, stadsarcheoloog, of hij weet wat van de vaas is geworden. Als ze gevonden
wordt, wil het Nut graag de vaas weer in volle glorie een passende plek in de stad geven.

c. SNS-bank naar SNS-winkel. In 2010 is in Zwolle een SNS-winkel geopend. Omdat Zwolle geen
Nutsdepartement heeft en de SNS-bank voortkomt uit de Nutsspaarbank, mocht een afvaardiging
van departement Kampen de opening bijwonen. Wij kregen een donatie van €1.823,- , symbolisch
voor het oprichtingsjaar 1823 van de Nutsspaarbank. In 2012 is een soortgelijke SNS-winkel in de
Kampen gekomen, waarvoor € 500,- is gereserveerd voor ons departement. 10 Mei was de
officiële opening, waarvoor wij niet zijn uitgenodigd.

d. Kaartjes voor een voorstelling in de Stadsgehoorzaal. Traditiegetrouw reserveren wij weer 20
kaartjes voor een gratis voorstelling voor onze leden. Nog geen besluit genomen over welke
voorstelling wij kiezen voor 2013.

e. LiveLife krijgt in 2012 een donatie van € 150,-
f. Stichting WegVanKunst heeft een donatie gekregen van €650,- en een extra donatie van €250,-

voor haar 2e lustrum



7. Benoeming van Joke Endedijk als bestuurslid. Er zijn bij het bestuur geen tegenwerpingen
binnengekomen, zodat zij bij acclamatie wordt benoemd. Zij wordt door iedereen welkom geheten en
gefeliciteerd.

8. Wat verder ter tafel komt. Er wordt niets ingebracht.
9. Rondvraag. Er wordt niets ingebracht.
10. Sluiting. De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit om 21.15 uur de vergadering.

GdR


