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Plaats: SNS Historisch Centrum, Burgwal 43, 8261 EP  KAMPEN 

 

 

1. Welkom en opening 

Voorzitter Herman Harder opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

Aanwezige bestuursleden: H. Harder (voorzitter), J. Weijers-Flik (penningmeester), R. 

Steller (lid) en H.J.M. Wessels-Bierling (secretaris en notulist).  Daarnaast zijn 9 leden 

aanwezig.  

 

2. Vaststellen Agenda 

De voorzitter stelt voor om punt 4: Financiële Bijdrage Kamper Almanak naar achter te 

verplaatsen.  

 

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 28 oktober 2021 

De secretaris heeft een correctie bij punt 10: Statutenwijziging. Deze is pas in 2022 

officieel notarieel vastgelegd. Dit wordt aangepast. Daarna worden de notulen 

goedgekeurd.  

 

4. Inhoudelijk Jaarverslag 2021  

De voorzitter presenteert het jaarverslag 2021. De integrale tekst is als bijlage aan deze 

notulen toegevoegd. 

 

5. Financieel Jaarverslag 2021 

De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag 2021. De vereniging teert in 

op haar vermogen. De statutenwijziging bracht (hoge) notariaatskosten met zich mee.  

De inkomsten uit contributie bedroegen, ondanks dat de contributie vrijwillig was, toch 

nog 880 euro. In verband met de coronapandemie heeft er in 2021 geen 

contributieafdracht aan het Hoofdbestuur plaatsgevonden.  

 

6. Verslag van de financiële commissie 

De financiële commissie, bestaande uit de heren J. Bruins Slot en D. Stomphorst heeft 

de financiële jaarrekening 2021 goedgekeurd en adviseert de leden het bestuur en 

daarmee de penningmeester te dechargeren.  

Mevrouw F. de Koning en de heer D. Stomphorst worden benoemd als lid van de 

financiële commissie 2022. 

 

7. Vaststellen contributie 2023 

Op voorstel van het bestuur blijft de contributie voor 2023 net als in 2022 20 euro. 

 

8. Financiële Bijdrage Kamper Almanak 

Het bestuur van de Historisch Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ heeft het 

bestuur van NUTKampen benaderd om met een eenmalige schenking van 10.000 euro 

de doorstart van de Kamper Almanak door de Historisch Vereniging te faciliteren. 

Naast NUTKampen zijn ook andere partijen benaderd om zo de financiering van twee 

jaargangen van de Kamper Almanak mogelijk te maken.   



Het bestuur heeft positief gereageerd op dit verzoek. Zij acht het van belang dat de 

Kamper Almanak behouden blijft voor de stad Kampen. Bovendien benadrukt de 

voorzitter, heeft het Nutsdepartement de afgelopen twee jaren nauwelijks iets kunnen 

betekenen voor het culturele leven in Kampen.  

De leden reageren positief op de donatie voor een doorstart van de Kamper Almanak. 

 

9. Toekomst Nutsdepartement Kampen 

Gesproken wordt over de levensvatbaarheid en toekomst van NUTKampen. Jaap 

Bruins Slot stelt dat NUTKampen geen toekomst heeft als zelfstandige vereniging. 

Veel activiteiten die ooit door het Nut werden gestart zijn inmiddels opgegaan in of 

gefuseerd met formelere structuren (onderwijs, banken en bibliotheken). Bovendien 

worden de banden tussen de Volksbank en het Frans Walkate Archief/ SNS Historisch 

Centrum verbroken. De uitgave van de Kamper Almanak wordt vanaf jaargang 2023 

overgenomen door de Historische Vereniging Jan van Arkel.  

Veel leden van NUTKampen zijn waarschijnlijk ook lid zijn van een of meer 

verenigingen met verwante doelen zoals Vrienden Stedelijk Museum, Historisch 

Vereniging Jan van Arkel en Stichting Stadsherstel. 

Dit alles in overweging nemende vraagt het bestuur de leden toestemming om een 

onderzoekstraject op te starten naar de mogelijkheden opzegging lidmaatschap van de 

landelijke overkoepelende Maatschappij tot Nut van het Algemeen met behoud van 

financiën om vervolgens een fusie met de Historische Vereniging voor de IJsseldelta 

‘Jan van Arkel’ aan te gaan.  

De leden reageren positief op dit voorstel.  

 

10. Nieuwe bestuursleden 

Naar aanleiding van de oproep in de zomerbrief aan de leden zijn geen namen voor 

kandidaat-bestuursleden doorgegeven. In verband met mogelijke opheffing/fusering 

van NUTKampen zeggen Herman Harder, Remy Steller en Marhilde Wessels toe hun 

bestuurstermijn met maximaal 1 jaar te verlengen. Geraart Westerink heeft al eerder 

dit jaar zijn bestuurslidmaatschap opgezegd. 

Mevrouw Carin de Cloe en de heer Jaap Bruins Slot worden bij acclamatie tot 

bestuurslid verkozen.  

Het bestuur zal de bestuurswijziging doorgeven aan de Kamer van Koophandel. 

 
11. Rondvraag 

Mevrouw De Ruiter vraagt of het NUTKampen nog weer de fleurig bloembakken van 

enkele jaren geleden kan financieren. De voorzitter antwoordt dat dit verzoek niet past 

in het huidige beleid waarbij wordt uitgegaan van wederzijds belang dat wil zeggen de 

leden direct iets terugkrijgen voor een financiële bijdrage.  

De heer Steller vraagt om een tijdpad van het opheffings- en fusie onderzoekstraject. 

De voorzitter zegt toe dat dit zo mogelijk op de eerstvolgende bestuursvergadering van 

17 november gaat gebeuren.  

 

 

 

 

Bijlage 1:   

 

Inhoudelijk jaarverslag 2021 
 



Doelstelling 

Het Nutsdepartement Kampen stelt zich ten doel het maatschappelijk en cultureel welzijn van 

individu en gemeenschap te bevorderen, onafhankelijk van een levensbeschouwelijke, 

politieke of economische groepering. Alle activiteiten zijn gericht op bovengenoemde 

doelstelling en hebben geen winstoogmerk. 

 

Bestuur en organisatie 

Het departement Kampen is lid van de landelijk opererende Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen. Het bestuur van het departement Kampen en bestond in 2021 uit vijf leden: 

Herman Harder (voorzitter), Marhilde Wessels-Bierling (secretaris), Jeannette Weijers-Flik 

(penningmeester), Remy Steller en Geraart Westerink. 

 

Verslag 2021 

2021 was evenals in 2020 een jaar waarin het Coronavirus bijna alle activiteiten van het 

Nutsdepartement Kampen heeft stil gelegd. Gelukkig kon de Algemene Ledenvergadering 

doorgaan. Het bestuur is drie keer bijeengeweest en wel op 9 juni, 9 september en 20 oktober.  

 

Op 28 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats in het SNS Historisch Centrum en 

werd er aansluitend de jaarlijkse Nutslezing gehouden. Kunsthistoricus Geraart Westerink 

sprak over het leven en werk van Frans Walkate tevens de titel van het door Westerink in 

2021 gepresenteerde boek. De lezing was voor zowel leden als niet leden van het 

Nutsdepartement toegankelijk.  

Nutsleden werden deze avond in de gelegenheid gesteld het boek Bankier in maatschappelijk 

nut. Leven en nalatenschap van Frans Walkate (1866-1943) van Geraart Westerink tegen het 

gereduceerde tarief van 15 euro aan te schaffen.  

 

Het bestuur deed wederom het aanbod de contributieheffing over te slaan, toch hebben veel 

leden wel weer contributie overgemaakt. Daar sprak hoop en vertrouwen uit.  

 

Traditiegetrouw konden we eind 2021 onze nieuwjaarswens vergezeld laten gaan van een 

originele kunstuiting. Het doel was een Kamper kunstenaar de opdracht te gunnen en zo een 

steuntje in de rug te geven. Na drie achtereenvolgende jaren voor grafiek gekozen te hebben 

(Lydia Roelofsen, Inez Koning en Linda Westera) kwam dit jaar een andere discipline aan 

bod: de fotografie. Kamper fotograaf René van der Weerd maakte een foto van een kamer in 

het stationsgebouw volgens het camera obscura of pinhole procedé.  

De oplage was beperkt en exclusief bestemd voor leden van het Nutsdepartement.  

 

 

 

 

  

 


