
Notulen Algemene Ledenvergadering 9 juni 2016
Afwezig m.k.; hr. en mevr. ten Cate; hr. en mevr. van Kooten; mevr. Renkema; hr. Harder; mevr. ten
Hove; hr. Oord; mevr. van der Hoeven; mevr. A. Schol
Aanwezig: Jan Visser, voorzitter, Gerdien de Ruiter, secretaris, Sijtze de Jong, penningmeester, J.J. de
Ruiter, lid, W. van Schellen, lid

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Notulen. De notulen worden zowel op tekst als op inhoud ongewijzigd goedgekeurd.
3. Mededelingen.

a. Ons bestuurslid mevrouw Annette Schol is al geruime tijd ziek en heeft voor deze
vergadering ook afgezegd. Namens het bestuur wensen we haar goed herstel en zullen
haar een bloemetje sturen.

b. Wij hebben contact met de bibliotheek over een financiële steun aan het “taalpunt” in
de Stadskazerne, waar de bibliotheek nieuw onderdag krijgt.

c. Van de Vereniging Binnenstad ligt er een plan om drijvende tuinen in de Burgel te
plaatsen. Het Nut heeft financiële steun toegezegd. Het wachten is op groen licht van
zowel de gemeente Kampen als de Waterschappen.

d. Een vraag om het jubileum van de Stichting IJsseldelta te helpen subsidiëren
e. Het hoofdbestuur van het NUT heeft de jaarlijkse gegevens van het departement

Kampen opgevraagd
f. Er hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld voor het NUT Kampen: de heer Ger Oord en

de heer J. Plender. Vanaf deze plaats worden zij hartelijk welkom geheten
4. Financieel verslag.

a. De kascommissie, bestaande uit de heren H. Stoel en D. Stomphorst, hebben de
financiën van 2015 doorgenomen. Zij hebben in de stukken geen onregelmatigheden
aangetroffen. Derhalve adviseren zij om de penningmeester onder dankzegging decharge
te verlenen voor het boekjaar 2015.

b. De heer Stoel verlaat de kascommissie. In overleg met de heer Stomphorst, die nog een
jaar aanblijft, wordt een opvolger benoemd.

c. Financieel beleid van Nut Kampen voor de komende jaren. In de laatste
bestuursvergadering is besloten ruimhartiger om te gaan met het kapitaal. Besloten is
om maximaal € 10.000,- over de komende 5 jaar in te teren op het kapitaal. Het is erg
moeilijk om inkomsten te genereren, en ook de lage rente over het kapitaal is niet
bepaald bevorderlijk.

5. Activiteiten voor 2016.
a. Vrijkaartjes voor de leden voor een nader te bepalen uitvoering in de

Stadsgehoorzaal/Filmhuis.
b. Financiële steun voor Taalpunt Bibliotheek
c. Financiële steun voor “Drijvende Tuinen Burgel”
d. De aanvraag voor subsidie voor het jubileum van de Stichting IJsseldelta wordt door de

vergadering niet gehonoreerd. De secretaris zal dit aan hun bestuur schriftelijk
meedelen.

6. Rondvraag. De heer Van Schellen meldt over het Geert Groote Instituut in Kampen, dat zij
hun activiteiten opschorten i.v.m. het feit dat er nog geen locatie voor hen beschikbaar is.

7. Sluiting. De voorzitter sluit om 21.35 de vergadering met dank aan de aanwezigen.

Kampen. GdR


