Notulen Algemene Ledenvergadering donderdag 16 november 2017
Aanwezig: Jan Visser, voorzitter; Gerdien de Ruiter, secretaris; Sijtze de Jong, penningmeester;
Annette Schol, bestuurslid; Piet Bosman, Herman Harder, Klaas Hartsuiker, Sam Hörchner, Tineke van
Kooten, Victor van Kooten, Ger Oord, Jan de Ruiter, Remy Steller, Dolf Stomphorst, Tiny Visser,
Marhilde Wessels, Geraart Westerink, allen leden.
Afwezig m.k. : Piety van den Berg, Nel Borstlap-Ponssen, Bert ten Cate, Joke Endedijk, José Klappe,
Bertha Leih.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vermoedt, dat we
vergaderen op de oorspronkelijke locatie van het NUT. Ook het boek van Sam Hörchner “En
nooit wordt hij van weldoen moe…” is het vermelden waard. Het boek beschrijft de bijdragen
aan het cultureel en educatief leven in de maatschappij van Kampen vanaf de oprichting in
1795 tot heden. Als voorbeelden van de maatschappelijke betrokkenheid van het Nut noemt
de voorzitter o.a. dat er een Nutsfonds is opgericht om gewonde militairen en hun gezinnen
financiële steun te bieden, dat een van de oudste Nutsspaarbanken stond in Kampen (in
Workum staat/stond de oudste) en uiteraard de Nutslezingen waar een groot publiek op af
kwam. Ook interessant is dat alle nieuwe medewerkers van de SNS bank (nu Volksbank
geheten), waar de Nutsspaarbank de oermoeder van is, een dag in het historische pand van
het Frans Walkate Archief informatie krijgen over de geschiedenis en een rondleiding krijgen
door de ‘oude bank’.
2. Notulen. Victor van Kooten wil de nadruk leggen op het feit dat in de Algemene
Ledenvergadering van 7 september jl. door de leden het belang van het zelfstandig blijven
van het NUT Kampen en het behoud van zijn eigen identiteit in de Kamper samenleving met
nadruk werd genoemd. Verder worden de notulen zowel wat betreft tekst als inhoud
goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen vermeldt de voorzitter nog dat het zittend
bestuur graag het komend bestuur het advies wil meegeven de statuten van het
departement Kampen te wijzigen op de volgende punten:
a. De leeftijdsgrens van 65 jaar laten vervallen. Tot schrik – en ook wel hilariteit – van
voorzitter en secretaris, moesten die constateren, dat zij beiden ruimschoots de
maximum leeftijd zijn overschreden. Het zegt uiteraard niets over hun houdbaarheid,
maar toch…
b. Het gebied, waarin het Nut actief is, beperken tot Kampen, met behoud van eigen
Nutsidentiteit.
c. De mogelijkheid tot herverkiezing vastleggen, bv. zittingstermijn 4 jaar met 1 jaar
herverkiezing.
Mocht het nieuwe bestuur deze adviezen overnemen, dan moeten de wijzigingen worden
voorgelegd aan het Hoofdbestuur, waarna de vernieuwde statuten vastgelegd kunnen
worden bij een notaris.
3. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Alle 17 aanwezigen krijgen een stembiljet uitgereikt
waarop de namen van de te kiezen personen. Annette Schol is als enige van het oude
bestuur herkiesbaar. De overige bestuursleden zijn niet herkiesbaar om verschillende
redenen. De namen van de verkiesbare personen zijn in de uitnodiging voor deze vergadering
vermeld. Er hebben zich verder geen nieuwe kandidaten gemeld.
In alfabetische volgorde: Herman Harder, directeur Historisch Centrum; Klaas Hartsuiker,
oud-controller/financieel adviseur; Annette Schol, directeur Openbare Bibliotheek Kampen;
Remy Steller, proces operator (DE/Kanis & Gunnink); Marhilde Wessels-Bierling, historica;
Geraart Westerink, historicus, publicist. De stembiljetten worden ingevuld. Ger Oord en Jan
de Ruiter hebben de stemmen geteld en zijn tot de conclusie gekomen, dat van de zes
kandidaten Annette Schol de minste stemmen heeft gekregen. De vijf andere kandidaten
treden toe tot het nieuwe bestuur.

De rolverdeling is als volgt: Herman Harder wordt voorzitter, Marhilde Wessels secretaris,
Klaas Hartsuiker penningmeester, Remy Steller gaat de PR verzorgen, Geraart Westerink
bestuurlslid.
Jan Visser draagt per acuut de voorzittershamer over aan Herman Harder, die vanaf nu de
vergadering leidt.
Herman dankt voor het vertrouwen in hem en zijn nieuwe bestuur gesteld. Ook dankt hij de
leden van het oude bestuur voor hun jarenlange inzet. Hij hoopt dat de vervolgjaren
vruchtbaar zullen zijn voor het Nut. Los van politiek en religie zal het Nut zich blijven inzetten
voor het bevorderen van cultuur en educatie in Kampen. Voor Herman is het makkelijker te
opereren via het Nut, los van het Historisch Centrum/Volksbank. Ook zal hij samenwerking
zoeken met andere instellingen. PR wordt een belangrijk onderdeel van de te volgen
strategie.
4. Rondvraag. Jan Visser merkt over de PR op, dat het Landelijke Nut de mogelijkheid biedt aan
de departementen om een eigen website te bouwen.
Gerdien de Ruiter noemt de uitstaande verplichtingen die het Nut op zich heeft genomen:
- LiveLife krijgt jaarlijks een financiële steun van € 100,- De Nederlandse Bachvereniging heeft een toezegging voor financiële steun gekregen van
€ 3.000,-, te betalen in 3 termijnen over 3 jaar. Voor 2017 is al € 1.000,- overgemaakt.
- ‘hanging baskets’ en/of ‘geranium piramides’. Er is een vraag van Hans Bolwerk /
ondernemers Oudestraat binnen gekomen voor een vervolgplaatsing in 2018. Het vorige
bestuur heeft geranium piramides laten plaatsen in de maand augustus, maar gaan daar
uiteraard niet meer over. Het is goed om hierover na te denkenheeft veel positieve
reacties opgeleverd. Er is mailverkeer beschikbaar.
- De namenbordjes op de bomen in het park zijn een paar jaar geleden door het Nut
geschonken aan de gemeente. Er zijn er flink wat beschadigd – vandalisme! De
gemeente/afdeling groen is hierover benaderd. Die heeft toegezegd actie te zullen
ondernemen [inmiddels gebeurd, nieuwe bordjes geplaatst. Snel handelen van afdeling
Groen Sic!]
Sam Hörchner wenst het NUT Kampen nog een succesvolle 100 jaar toe!
5. Sluiting. Herman Harder sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun
positieve participatie.
Voor uw secretaris zit het er na 36 jaar op. Rest mij om op persoonlijke titel het nieuwe bestuur
wijsheid en succes toe te wensen voor de komende tijd. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier
mijn beste krachten gegeven aan het reilen en zeilen van dit eerbiedwaardige Departement.

Kampen, 23 november 2017
GdR

