
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Departement Kampen 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 

Datum: 28 oktober 2021 

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

1. Welkom en opening 

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

in 2020 geen Algemene Ledenvergadering gehouden worden in verband met de beperkende 

maatregelen vanwege de Coronapandemie. 

 

2. Presentielijst 

Vanwege Coronamaatregelen is iedere bezoeker gevraagd bij binnenkomst de presentielijst te 

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

G. Westerink (lid) en H.J.M. Wessels-Bierling (secretaris en notulist). Afwezig met 

kennisgeving: R. Steller (lid).  

Aanwezig 13 leden. 

 

3. Vaststellen Agenda 

De agenda wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 4 april 2019 

De notulen worden met één opmerking vastgesteld: bij punt 7: Vaststellen nieuwe 

kascommissie 2019, zijn de namen van de heren G. Oord en D. Stomphorst verwisseld. De 

secretaris zegt toe dit te veranderen.  

 

5. Inhoudelijk Jaarverslag 2019 en 2020  

De voorzitter presenteert jaarverslagen van 2019 en 2020. De integrale tekst is als bijlage aan 

deze notulen toegevoegd.  

 

6. Financieel Jaarverslag 2019 en 2020 

De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag 2019 en het financieel jaarverslag 

2020. De vereniging teert in op haar vermogen, met name in 2020. Dit wordt veroorzaakt 

doordat: 

- de inkomsten uit contributie lager zijn omdat deze voor 2020 vrijwillig was in verband met 

het opschorten van alle activiteiten vanwege de Coronapandemie; 

- de bankkosten toenemen; 

- de reguliere uitgaven doorgaan. In 2020 is voor onze 93 leden 100 euro afgedragen aan het 

hoofdbestuur. 

Het bestuur onderzoekt of deelname aan het AVG-programma à 121 euro wel noodzakelijk is. 

De voorzitter vermeldt dat het bestuur in 2021 ook een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

heeft afgesloten.  

 

7. Verslag van de financiële commissie 

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

financiële jaarrekening 2020 goedgekeurd.  

 

8. Aanstellen financiële commissie 2021  

De heren J. Bruins Slot en D. Stomphorst hebben toegezegd ook voor het boekjaar 2021 in de  

financiële commissie zitting te willen nemen.  

 

9. Vaststellen contributie 2022  

Zoals in de ledenvergadering van 2019 besloten, is de contributie trapsgewijs verhoogd van 10 

euro in 2018 naar 20 euro in 2022. Met dien verstande dat de contributie voor 2020 en 2021 

op vrijwillige basis is.  

 

10. Statutenwijziging 



De statutenwijziging zoals voorgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 2019 is in 2021 

notarieel vastgelegd.  

Het betreft het schrappen van de leeftijdsrestrictie van 65 jaar voor bestuursleden (art. 13 lid 

6) en het stellen van een maximum aan de zittingstermijn voor bestuursleden van 15 jaar. Een 

bestuurslid kan dus maximaal twee keer worden herbenoemd.  

Ook wordt nog bekeken of de statuten moeten worden geactualiseerd vanwege de Wet bestuur 

en toezicht rechtspersonen die in 2021 in werking is getreden. 

 

11. Activiteiten in 2022 

De voorzitter licht de plannen voor 2022 toe: 

- Taxatiedag kunst en antiek (voorjaar). 

- Rondleiding Buitenkerk, inclusief gewelven en sacristie (zomer). 

- Nutslezing (oktober); de voorzitter vraagt de leden om suggesties voor de lezing aan te 

dragen. Dit kan zowel nu als later persoonlijk of per email. Vanuit de vergadering komt 

het idee voor een lezing over de schilderijencollectie van het SNS Historisch 

Centrum/Frans Walkate Archief, zo mogelijk gecombineerd met een depotbezoek.  

- Algemene Ledenvergadering. 

 

12. Rooster van aftreden bestuur  

De voorzitter meldt dat in november 2022 vier bestuursleden zullen aftreden. Zij hebben alle 

vier aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Het is zaak om over hun opvolging na te denken. 

Suggesties zijn zeer welkom. 

Naar aanleiding van dit punt wordt gesproken over de toekomst en levensvatbaarheid van het 

Departement Kampen. Vanuit de vergadering wordt gewezen op een aantal mogelijke 

scenario’s mocht blijken dat het Departement Kampen als zelfstandig eenheid niet langer 

levensvatbaar is.  

- fusie van NUTKampen met een andere departement(en) om bijvoorbeeld te komen tot een 

breder departement IJsseldelta.  

- NUTKampen als vereniging opheffen en het geld in een stichting onderbrengen. Iets 

dergelijks is in Zwolle gebeurd. 

- NUTKampen fuseert met Kamper instellingen die gelijksoortige doelstellingen hebben. 

 

13. Rondvraag /Wat verder ter tafel komt 

Vanuit de vergadering komt de suggestie de leden in een brief te vragen ideeën aan te dragen 

voor de invulling van het activiteitenplan en de Nutslezing. 

Vanuit de vergadering komt het idee om een Nutswandeling door het Stadspark onder leiding 

van een natuurgids te organiseren, eventueel gecombineerd met een lezing over de 

geschiedenis van het Plantsoen. In het verleden heeft NUTKampen een project gesponsord 

waarbij bomen in het park een naambordje kregen. Helaas zijn deze bordjes op een aantal 

plaatsen verdwenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


