Notulen Ledenvergadering 7 september 2017
Afwezig m.k. hr. en mevr. Boddeüs; hr. en mevr. Bosman, mevr. N. Borstlap-Ponssen, hr. H. Harder,
mevr. N. van der Hoeven, mevr. G. Huisman, mevr. J. Klappe, mevr. B. Leih, mevr. K. van ’t Oever, hr.
J. Posthouwer, mevr. C. Renkema.
Aanwezig: Jan Visser, voorzitter; Gerdien de Ruiter, secretaris; Sijtze de Jong, penningmeester; Mevr.
A. Schol, bestuurslid; hr. en mevr. Van Kooten; hr. S. Hörchner; Mevr. P. van den Berg, Hr. Van
Schellen; hr. H. Stoel, hr. G. Oord, allen leden
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wij volgen de
agenda.
2. Notulen. De notulen van de ALV 2016 worden op zowel de tekst als de inhoud goedgekeurd.
3. Mededelingen. De huidige situatie en het toekomstperspectief van het NUT Kampen. Het
bestuur heeft aan alle leden een mail gestuurd met daarin vermeld onze zorgen voor de
toekomst van het NUT, heeft het nog voldoende elan, het weinige aantal leden, niet of
nauwelijks aanmelden nieuwe leden en de vraag om mee te denken over de toekomst van
het NUT. Er kwam weinig respons, dit was teleurstellend. De realiteit is dat op het brede
terrein van educatie en cultuur veel van de activiteiten van het NUT zijn overgenomen
doorallerlei (overheids) instanties. Het zou een verlies zijn als het NUT Kampen zou
ophouden te bestaan, het is het oudste instituut in Kampen en heeft zijn sporen in de loop
van twee eeuwen zeker verdiend. Een van de responsabelen was Herman Harder van het
Historisch Centrum, voorheen Frans Walkate Archief, van de SNS Bank, tegenwoordig De
Volksbank geheten. SNS-Bank/De Volksbank heeft besloten dat het Historisch Centrum van
alle SNS banken in Kampen is gevestigd. Alle attributen van de banken worden hier
opgeslagen en kunnen hiermee tentoonstellingen organiseren. De plaats Workum heeft de
eer de eerste Nutsspaarbank van het land te herbergen, deze bank is n.l. opgericht in 1817.
In 1820 volgde Kampen. Het historisch aspect is belangrijk voor de bank. De bank heeft als
vaste strategie, dat zijn medewerkers een dag in Kampen zijn en worden bijgepraat over de
historie. Het Historisch Centrum heeft een grote ruimte tot zijn beschikking en een grote
vijver om nieuwe leden uit te rekruteren. Met deze mogelijkheid, n.l. als zelfstandig orgaan
te opereren naast het Historisch Centrum, is het opheffen van het NUT Kampen naar de
achtergrond geschoven. Wat voor het bestuur en voor de leden heel belangrijk is – en dit
kwam ook duidelijk tijdens de ledenvergadering naar voren bij monde van de heer S.
Hörchner en de heer V. van Kooten – is dat de doelstellingen van het NUT, de Nutsgedachte
en de besteding van de gelden gericht moeten zijn op Kampen en de Kamper samenleving.
Ook wordt zeer de nadruk gelegd op het feit, dat het NUT Kampen een zelfstandige eenheid
moet blijven en niet in het Historisch Centrum moet opgaan. Besloten wordt om de
statuten/reglementen hier nauwkeurig op na te lezen en juridisch/statutair te regelen, dat
het NUT Kampen zelfstandig blijft, zijn eigen identiteit behoudt en zijn kapitaal wordt veilig
gesteld. Natuurlijk wordt deze gang van zaken ook voorgelegd aan het Hoofdbestuur van het
Nut. Verder wordt besproken, dat wij meer aandacht moeten schenken aan muziek. Als
voorbeeld wordt gegeven door Henk Stoel de Bachvereniging. De Bachvereniging geeft in
Kampen voorstellingen van – uiteraard – zeer hoge kwaliteit. Deze uitvoeringen trekken ook
veel jonge mensen. De Bachvereniging kan wel een financiële steun gebruiken. Henk Stoel
legt deze vraag neer in de vergadering.
4. Financieel verslag / verslag kascommissie. De kascommissie, bestaande uit de leden A.J.
Stomphorst en J.J. de Ruiter zijn in hun onderzoek naar het financiële reilen en zeilen van het
NUT Kampen geen onrechtmatigheden over het boekjaar 2016 tegengekomen en adviseren
dan ook om de penningmeester decharge te verlenen over het financieel beleid 2016.
5. Activiteiten en financiële steun. In het jaar 2016 is alleen LiveLife financieel gesteund met €
100,-. De geplande steun aan respectievelijk Bibliotheek en Drijvende Tuinen in de Burgel
gingen om diverse redenen niet door. Verder zie punt 3.
6. Toekomstvisie. Zie onder punt 3.

7. Rondvraag. a. Mevrouw Van Kooten: is het Nut het enige departement dat aansluiting zoekt
bij de SNS/Volksbankvoor zover wij weten wel.
b. Mevrouw P. van den Berg: dezelfde vraag, zie onder 7.a
c. V. van Kooten: verstandig voor het NUT om wat meer aan PR te doen. Is het mogelijk om
via het Landelijk Bestuur van het NUT ideeën op te doen voor ons plaatselijke NUT?
d. Hr. Van Schellen: wat is de gemiddelde leeftijd van de leden? ± 75 Jaar (sic!)
e. de heer G. Oord: de vraag om steun van de Bachvereniging terugkoppelen naar het DB
8.
Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling, dat er een
vervolgvergadering is gepland op donderdag 16 november om 14.00 uur in het Historisch
Centrum/Frans Walkate Archief. Hij dankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid bij deze
vergadering.
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GdR

