
Notulen Algemene Ledenvergadering 25 juni 2015

Afwezig m.k.: Piet en Herma Bosman; Klaske van ’t Oever; Menzo en Francien Bunge; Corrie en Jelle
Koldijk; Okke en Finy Pol; Herman Harder; Noor v.d. Hoeven; Bert en Joke ten Cate; Bertha Leih; Nel
Ponssen; Ed Borstlap; Henk Stoel; Jacky ten Hove.
Aanwezig: Jan Visser, voorzitter, Gerdien de Ruiter, secretaris, Sijtze de Jong, penningmeester,
Annette Schol, bestuurslid, Joke Endedijk, bestuurslid. Jan de Ruiter, Piety van den Berg en Dolf
Stomphorst, leden.

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij staat stil
bij het overlijden van René Dijkhuis, onze penningmeester, in februari van dit jaar. René was
een betrokken en nauwgezette penningmeester, die het financiële belang van het Nut altijd
goed voor ogen hield. Maar bovenal was hij een aimabel en hartverwarmend mens, heel
toegankelijk voor iedereen die een beroep op hem deed. Hij blijft in onze gedachten. Wij
zullen hem node missen.

2. Notulen. Inhoudelijk en tekstueel zijn er geen op- en aanmerkingen. De notulen van de
Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2014 worden ongewijzigd en onder dankzegging
vastgelegd.

3. Ingekomen/uitgegane stukken
a. Ingekomen van:

- René Dijkhuis. Opinie op motie verlagen landelijke afdracht.
- Hoofdbestuur Nut, uitnodiging ALV op 12-4-14 in Den Bosch
- Ikonenmuseum Harry van Biessum, Subsidieaanvraag ‘In Memoriam’
- Vrienden Sted.Mus.Kampen, Financiële steun
- Kinderboerderij ‘Cantecleer’, IBANnr. T.b.v. financiële steun ezelzadel
- De Zwartendijkruiters, Jaarverslag 2014
- Hoofdbestuur Nut, Subsidie en continuïteit
- Stedelijk Museum Kampen, aanvraag financiële steun

b. Uitgegaan naar:
- Mevrouw B. Leih, welkom nieuw lid van Nut Kampen
- Alle Nutsleden Kampen, contributie 2014 + kaartje lezing Anna Enquist
- SNS Reaal, contributie 2014
- Eize Koenen/Vrienden Sted.Museum, Donatie 2014
- Hoofdbestuur Nut, Financieel overzicht 2012+2013 t.b.v. publicatie website
- Ikonenmuseum/Harry van Biessum, toezegging financiële steun ‘In

Memoriam’/lezing Trudy Brink
- LiveLife, toezegging € 200,- voor 2014, voorlopig stoppen met financiële steun
- Vrienden Sted.Mus.Kampen, steun 2014/2015 Gouden Zaal concerten
- Nutsleden Kampen, Kaartje lezing Van Dis op 12-3-15
- De Brug, In Memoriam René Dijkhuis
- KvK, Wijziging bestuur+adres i.v.m. overlijden René Dijkhuis

4. Kascommissie. Interim-penningmeester Sijtze de Jong: alle stukken van René Dijkhuis
overgenomen. Mevrouw I. Huson-Ridderbos en de heer H. Stoel hebben het
exploitatieoverzicht 2014 gecontroleerd en vastgesteld, dat de bescheiden een getrouw
beeld geven van de financiën zoals die beheerd zijn gedurende het boekjaar 2014. Zij stellen
dan ook voor het bestuur decharge te verlenen van het gevoerde financiële beleid over 2014.
Aldus geschiedt onder dankzegging aan de penningmeester.

5. Financiën. De penningmeester: ons eigen vermogen is € 61.831,- per ultimo 2014. Wij
hebben op het kapitaal iets ingeteerd, maar dit is aanvaardbaar, mits beperkt. Het
ledenaantal loopt wel gestaag terug, dit is reden tot permanente bezorgdheid. Nieuwe leden
werven is ons aller taak en opdracht! De penningmeester wordt bedankt voor zijn financieel
verslag.



6. Activiteiten.
- Lezing Anna Enquist in 2014, zeer geanimeerd en gewaardeerd door de leden
- Lezing i.s.m. Jan van Arkel over het “Digestum Vetus” een ‘notulenboek’ uit de

Middeleeuwen, verzorgd door dr. Hanno Brand. Interessante lezing, goede
belangstelling.

- Lezing Adriaan van Dis, ver van te voren al kaartjes gereserveerd i.v.m. de te
verwachten grote belangstelling. Wij werden niet teleurgesteld, boeiend verhaal
over zijn boek ‘Ik Kom Terug’, over zijn moeder en haar levensverhaal en zijn eigen
relatie met haar. Levendige interactie met het publiek. Ten overvloede: dit was een
activiteit gepland in 2015.

- Het hoofdbestuur van het Nut heeft het departement Kampen gevraagd om de ALV
te verzorgen op 25 april jl. Ontvangst in de Stadsgehoorzaal, vergadering in het
Vestzaktheater, lunch in de Foyer, rondleiding in Stedelijk Museum en Frans Walkate
Archief, hapje en drankje in het restaurant van het Ikonenmuseum. Opkomst ± 50
leden, waardering voor de organisatie en het programma.

- Lezing Joost Zwagerman op zondag 13 maart 2016 tijdens de Boekenweek. Algemene
opinie tijdens de vergadering: een aanrader voor ons gebaar ‘gratis kaartje voor een
Nutslid’. Prijs per kaartje is € 17,50 met pas € 15,-. Met enig onderhandelen een
redelijke verhouding met de € 10,- contributiegelden pp.

7. Rondvraag.
- Gerdien de R. dankt het bestuur voor de prachtige bloemen. Zij stelt voor de heer

Dolf Stomphorst te benoemen voor 2 jaar als lid van de kascommissie. Staande de
vergadering accepteert de heer Stomphorst deze benoeming. Met de goedkeuring
van het voltallige bestuur en de aanwezige leden is hij hierbij benoemd. Te zijner tijd
zal hij de financiële bescheiden toegezonden krijgen.

- Piety van den Berg wil weten waarom zij zolang geen uitnodigingen heeft gekregen.
De secretaris trekt het boetekleed aan: op het haar bekende mailadres kwam de post
onbestelbaar terug en het bleef erbij om nadere informatie bij mevrouw Van den
Berg in te winnen. Het is overigens in orde gekomen met het huidige juiste
mailadres.

8. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen om 21.05 de
vergadering.

Kampen, 30 juni 2015
GdR


