
Notulen algemene ledenvergadering NUT Kampen dd 28 mei 2013
Aanwezig: Jan Visser, voorzitter, Gerdien de Ruiter, secretaris, René Dijkhuis, penningmeester,
Joke Endedijk, Jacky ten Hove en Jan de Ruiter, leden.
Afw.m.k. hr. en mevr. Ashouwer-Drost; mevr. Van Baal; hr. en mevr. Borstlap-Ponssen; hr. en
mevr. Bosman-Holtland; hr. en mevr. Ten Cate; mevr. Van der Hoeven; hr. en mevr. Huson-
Ridderbos; hr. de Jong; hr. en mevr. Koldijk-Los; hr. en mevr. van Kooten-Klapwijk; hr. en mevr.
Van ’t Oever; hr. en mevr. Pol; hr. Renes; mevr. Renkema-Spelbrink; hr. van Zaalen.

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedere aanwezige welkom.
2. Notulen. De notulen zijn aan ieder lid samen met de uitnodiging voor de ledenvergadering

toegestuurd. Ze worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen en uitgegane stukken. Ingekomen is het verzoek om financiële steun van

Stichting LiveLife, van het Iconenmuseum en van Stichting CultuurZien. Uitgegaan zijn de
antwoorden met respectievelijk toezegging van financiële steun aan Stichting LiveLife en
het Iconenmuseum en afwijzing van financiële steun aan Stichting CultuurZien.

4. Financieel verslag.
a. Verslag kascommissie. De kascommissie 2012/2013, bestaande uit de leden

mevrouw Jacky ten Hove en de heer Okke Pol hebben de financiële stukken van
Nut Kampen gecontroleerd en hierbij geen onregelmatigheden geconstateerd. De
penningmeester, de heer René Dijkhuis, wordt onder dankzegging gedechargeerd.

b. Aanstelling kascommissie 2013/2014. De kascommissie 2013/2014 bestaat uit de
leden de heer Okke Pol en mevrouw Huson-Ridderbos.

c. Besteding gelden 2012. Het financieel verslag van deze besteding is als bijlage
gevoegd bij de uitnodiging voor deze ledenvergadering.

5. Besteding gelden 2012/2013.
a. Steun aan LiveLife
b. Steun aan Stichting WegVanKunst
c. Gratis tickets voor het koffieconcert van het Midas Ensemble op 20 januari 2013

6. Besteding gelden 2013/2014.
a. Donatie Stichting Zwartendijkruiters voor gehandicapten. Wij zullen informeren hoe

wij op de juiste wijze deze stichting kunnen steunen.
b. Lezing in samenwerking met Stichting Jan van Arkel
c. Donatie Stichting WegVanKunst 2014
d. Steun aan LiveLife wordt afgebouwd; in 2014 € 0,0.
e. Gratis 20 kaartjes voor de Stadsgehoorzaal/Filmhuis; wij hebben nog geen besluit

genomen over de data en de aard van de voorstelling.
f. Aanleg van een perk bij de la Sablonièrekade; de gemeente heeft vanwege

bezuinigingen hier in plaats van kleurige beplanting alleen gras laten groeien. Wij
gaan een gesprek aan met de gemeente over een goede invulling van deze leemte,
zowel letterlijk als figuurlijk.

7. Wat verder ter tafel komt. Er wordt niets ingebracht.
8. Rondvraag. Er wordt niets ingebracht.
9. Sluiting. De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering


