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Jaarverslag Departement Zelhem [1 juli 2019 t/m 30 juni 2020] 

De corona-virusuitbraak van het voorjaar 2020 heeft een grote invloed gehad op de 
verenigingsactiviteiten van het afgelopen 107e verenigingsjaar 2019-2020. Met ingang van 12 maart 
2020 kende Nederland een zgn. intelligente lock-down. Alle samenkomsten werden verboden – zo 
ook de NUT-bijeenkomsten van maart, april en mei. Het verenigingsjaar begon in september 2019 
erg goed. De bijeenkomsten in de zaal van restaurant  Het Witte Paard  werden zeer goed bezocht. 

Het programma 2019-2020 
Het activiteitenprogramma van het departement Zelhem van de Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen is tot maart 2020 voorspoedig verlopen. Ook dit jaar werd in het programma een 
evenwicht nagestreefd van onderwerpen uit onder meer kunst, cultuur en wetenschap.  
Cultuur: een tocht door de Achterhoek (Joke Hoitink – Gelders Landschap en Kastelen); 

Eindeloos Namibië (Aly en Cees Wagenvoorde) 
Amusement: Cabaret (Irene van Aart) 
Kunst:  schilder Gustav Klimt (Iris Maalderink);  
Maatschappij:  Syrië, Irak, Israël, Palestina en Iran (Hans Jaap Melissen); Zijn zij gek of zijn wij het? 

(Marie Thérèse ter Haar) 
 
De bijeenkomsten werden buitengewoon goed bezocht. Gemiddeld waren 54 leden aanwezig, maar 
ook niet-leden kwamen meer dan gebruikelijke naar de lezingen. De cabaretavond en de lezing van 
Ter Haar leverden recordbezoeken van resp. 105 en 107 belangstellenden op. Het gemiddelde aantal 
bezoekers komt dit jaar uit op 86. De zaal van restaurant Het Witte Paard kon de aantallen met enige 
improvisatie goed aan. Het bestuur bezint zich over de toegangsprijzen voor niet-leden. Het 
toegangsgeld voor niet-leden was ook het afgelopen jaar €4. De entreeprijs was inclusief een kopje 
thee/koffie. De kostprijs van de artiesten/presentatoren was afgelopen jaar relatief hoog. 
 
Restaurant Het Witte Paard sloot met ingang van 1 april 2020 de deuren. Het pand zal – naar verluid 
– worden afgebroken. Het NUT werd eind 2019 op de hoogte gesteld van de sluiting en is sindsdien 
op zoek naar een nieuwe ruimte. Er zijn afspraken gemaakt met de uitbaters van Jaimy’s Steak & 
Bistro annex Zaal de Ploeg (voormalig Ellens’ Restaurant). Dit zou een terugkeer zijn naar de situatie 
voor 2018. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag was nog niet duidelijk of er eventuele 
consequenties van de coronavirus-crisis zijn ten aanzien van dit voornemen. 

Leden 
De leden zijn het hart van een vereniging. Ten opzichte van het vorige jaar veranderde het 
ledenbestand in positieve zin. De grote belangstelling voor de maandelijkse bijeenkomsten hadden 
een groei van het ledenbestand tot gevolg. Het aantal leden dat we moesten uitschrijven (redenen 
o.m.: verhuizing, overlijden, ouderdom) werd  door een aanwas van nieuwe belangstellenden ruim 
gecompenseerd.  Het departement kent per 30 juni 2020 120 leden (78 adressen). De  contributie 
bedroeg per gezin €24,=  en voor een alleenstaande € 16,=. De hoogte van de contributie is dit jaar 
ongewijzigd gebleven. 

Bestuur 
In het bestuur hadden afgelopen jaar de volgende personen zitting. 

Ben Radstake    voorzitter 
Bas Andeweg   secretaris 
Jan Rensink   penningmeester 
Hans Bessem   lid (tweede secretaris) 
Cees Corts   lid 
Anneke van der Woude  lid 
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Anneke van der Woude is ons nieuwe bestuurslid sinds september 2019. Het bestuur is blij met haar 
ondersteuning. 

Het bestuur heeft in het afgelopen seizoen 14 keer vergaderd. Tot aan half maart 2020 waren 
dat reguliere vergaderingen. Belangrijke onderwerpen waren de uitvoering van het programma 2019 
– 2020 en de voorbereiding van het programma 2020 – 2021.  

Op 16 maart ging Nederland door de coronavirus-uitbraak ‘op slot’. De bijeenkomst van het 
NUT over 75 jaar vrijheid van Bert Schieven moest worden afgelast. Ook de bestuursvergaderingen 
konden niet meer doorgaan op de gebruikelijke manier. Vanaf eind maart vergaderde het bestuur 
met behulp van video-conferentiesoftware (Google Duo & Zoom). Het bestuur vergaderde 
vervolgens 5 keer digitaal, waarbij naast de gebruikelijke onderwerpen, de corona-crisis een centraal 
onderwerp was 

Ook dit jaar was er een informeel voorzittersoverleg tussen de departementen Doesburg,  
Winterswijk en Zelhem. We zijn blij met de mogelijkheid dat Zelhemse Nutleden kosteloos de 
activiteiten van onze zusterverenigingen kunnen bezoeken (en wederzijds). 

 

Overige activiteiten 
Statuten. De overkoepelende vereniging van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft met 
ingang van 2019 de statuten veranderd. Het bestuur merkt op dat de invloed van de afzonderlijke 
departementen statutair veranderd is. Omdat er een koppeling bestaat tussen de landelijke statuten 
en die van het Zelhemse Departement is het nodig en zinvol de eigen statuten ook aan te passen.  

Wolfersveenschool. Het Departement is nog steeds eigenaar van een schoolgebouw aan de 
Wolfersveenweg. Het gebouw is per 1 augustus 2013 verhuurd aan de Gemeente Bronckhorst, die 
het in gebruik heeft gegeven aan de Stichting Gelder Veste. Deze stichting exploiteert daar de 
Sccsschl 3.0 school. De onderhouds- en andere kosten (o.m. belastingen) worden door de gemeente 
gedragen.  
 

Public relations 
De activiteiten van het Departement worden bekend gemaakt in de plaatselijke media (Contact; 
Vizier op Bronckhorst). Daarnaast verspreidt het bestuur handmatig affiches binnen Zelhem en 
worden aankondigingen van activiteiten ondersteund door een mailing vlak voor de gebeurtenis. De 
website (www.nutzelhem.nl) functioneert goed. In de periode tot aan de lock-down (maart 2020) 
bezochten gemiddeld 125 personen per maand de website (waarbij 2 tot 3 pagina’s bezocht 
werden). Na maart loopt het bezoek sterk terug. De NUT-activiteiten nodigen blijkbaar uit om extra 
informatie te verzamelen door belangstellenden.  Via de contact-pagina weten de leden het bestuur 
gemakkelijk te vinden.   
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