Notulen Algemene Ledenvergadering NUT Kampen, gehouden op 19 juni 2014
Aanwezig: Jan Visser, voorzitter; Gerdien de Ruiter, secretaris; René Dijkhuis, penningmeester;
Annette Schol, bestuurslid; Joke Endedijk, bestuurslid; mevrouw N. Ponssen, de heer J. de Ruiter en
de heer W. van Schellen, leden
Afwezig m.k.: hr. en mevr. P. en H. Bosman, hr. en mevr. M. en F. Bunge, hr. B. ten Cate, hr. R.
Hafkamp, hr. H. Harder, mevr. N. v.d. Hoeven, mevr. G. Huisman, mevr. I. Huson, hr. en mevr. J. en K.
Koldijk, hr. en mevr. V. en T. van Kooten, mevr. B. Leih, mevr. K. van ’t Oever, mevr. C. Renkema, hr.
D. Stomphorst.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De secretaris dankt
het bestuur voor de prachtige bloemen, die zij kreeg voor het openstellen van haar huis als
locatie voor de vergadering.
2. Notulen. Bij de uitnodiging van de ledenvergadering zijn de notulen van de ledenvergadering
2013 meegestuurd. Deze worden zowel op tekst als op inhoud ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen en uitgegane stukken. Ingekomen zijn
a. Van het NUT hoofdbestuur: een verzoek om een nieuw meldformulier op te sturen i.v.m.
de nieuwe ‘Leidraad meldingen IGZ 2013’
b. Van het bestuur Iconenmuseum: een dankbrief voor onze financiële steun 2013 á € 250,c. Van het NUT hoofdbestuur: verzoek om te voldoen aan de nieuwe eisen ANBI, t.b.v.
behoud van onze ANBI-status
d. Van het bestuur “De Zwartendijkruiters”:aanvraag financiële bijdrage voor aanschaf
materiaal
e. Van het bestuur “De Zwartendijkruiters”: dankbrief voor onze gift á € 200,-.
f. Van het bestuur “De Zwartendijkruiters”: hun jaarverslag 2013
g. Van de Stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen: verzoek financiële steun voor de
concertserie “Gouden Zaal”
h. Van het NUT hoofdbestuur: uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering op 21 april 2014.
i. Van het NUT departement Groningen-Haren: verzoek om steun voor hun Motie
afdrachtverlaging. Hieraan is gevolg gegeven.
j. Van de Stichting Terminale Thuiszorg: jaarverslag 2013
k. Van het bestuur Ikonenmuseum: aanvraag financiële steun voor herdenkingsdag ‘In
Memoriam’, gehouden op Allerzielen
Uitgegaan zijn
a. Naar ABN-AMRO: verzoek beëindigen rekening.
b. Naar hoofdbestuur NUT: Meldformulier ‘Leidraad meldingen IGZ 2013’
c. Naar hoofdbestuur NUT: Stukken benodigd voor nieuwe eisen ANBI
d. Naar bestuur “Zwartendijkruiters”: toezegging financiële steun á € 100,-.
e. Naar bestuur Vrienden Stedelijk Museum Kampen: toezegging financiële steun á € 250,-.
f. Naar hoofdbestuur NUT: Financieel overzicht dep. Kampen per december 2012 en 2013
i.v.m. publicatie website
4. Verslag kascommissie. De kascommissie 2013, bestaande uit mevrouw G.R. Huson-Ridderbos
en de heer O. Pol, melden schriftelijk dat zij de exploitatierekening van het NUT, dep.
Kampen goedkeuren en het bestuur decharge verlenen van het gevoerde beleid over het
boekjaar 2013. Voor 2014 zal de kascommissie bestaan uit mevrouw G.R. Huson-Ridderbos
en de heer H. Stoel.
5. Financieel verslag. De penningmeester: wij hebben € 61.000,- op onze spaarrekening, op de
werkrekening ± € 800,-. De bank geeft een laag rentetarief. Het advies is: op dezelfde voet
verdergaan, kunnen ons permitteren wat in te teren. Van de rente steunen wij op
bescheiden wijze maatschappelijke en educatieve projecten.

6. Activiteiten 2013-2014. Wij geven aan onze leden een gratis kaartje voor een voorstelling in
o.a. de Stadsgehoorzaal. In 2014 was dit voor een muziekuitvoering in de ‘Gouden Zaal’ en
een lezing van Anna Enquist in de Stadsgehoorzaal. Ons aanbod aan de gemeente om een
perk aan de la Sablonièrekade opnieuw in te richten is afgewezen met als argument: ‘wij
hebben een andere besteding van het groen in gedachten’. Wij hebben Stichting
WegVanKunst financieel ondersteund.
7. Activiteiten 2014-2015.
a. Gratis ticket voor onze leden. Gedacht wordt aan een lezing van Adriaan van Dis in
maart 2015.
b. Lezing van Dr. Hanno Brand over het Digestum Vetus, een oud stadsboek, verlucht met
tekeningen van de notulisten. Dr. Brand was de rechterhand van professor De Boer. Hij is
tegenwoordig directeur van de Fryske Akademie. Wij organiseren deze lezing in
samenwerking met Stichting Jan van Arkel. De datum is 9 december 2014.
c. Aanvullen benodigd bedrag voor de aankoop van een ezeltje voor de kinderboerderij.
Kinderen hebben zelf door eigen activiteiten een bedrag bijeen gebracht, maar niet de
benodigde € 300,-. Wij vullen dit bedrag aan met een maximum van € 160,-, dit in
overleg met Hanjo IJkhout, de beheerder van de kinderboerderij.
d. Eenmalige financiële steun voor project ‘In Memoriam’ van € 100,-.
e. Financiële steun jaarlijkse activiteit LiveLife van € 200,-, met de kanttekening dat dit
voorlopig onze laatste steun zal zijn.
8. Sponsoraanvragen / sponsoring. Zie boven.
9. Rondvraag. De heer van Schellen suggereert om niet alleen te kijken naar uitvoeringen
klassieke muziek voor de gratis tickets, maar ook naar andere genres, bv. jazz, lichte muziek.
Het bestuur neemt dit over en zal het bespreken in de eerstvolgende bestuursvergadering.
10. Sluiting. De voorzitter sluit met dank aan de aanwezigen om 20.55 u. de vergadering.
Juni 2014. GdR

