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Jaarverslag Departement Zelhem [1 juli 2020 t/m 30 juni 2021] 

De covid19-pandemie heeft een wederom grote invloed gehad op de verenigingsactiviteiten 
van het afgelopen 108e verenigingsjaar 2020-2021. Zag het er in de zomer van 2020 nog 
redelijk positief uit, na eind september ging het land weer op slot. Alle geplande NUT-
bijeenkomsten vanaf september 2020 moesten worden afgezegd. Tijdens het 
bestuursoverleg van februari 2021 werd besloten om bij uitzondering een zomerprogramma 
te organiseren. Alles in de hoop dat de restricties enigszins verlicht zouden zijn op dat 
moment. Die planning is gelukkig gerealiseerd. 

Het programma 2020-2021 
Van het gepubliceerde activiteitenprogramma van het departement Zelhem van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen heeft alleen de septemberbijeenkomst 
plaatsgevonden. Het voorgaande jaar waren we al teruggekeerd naar onze ‘oude ‘zaal – nu 
Zaal De Ploeg geheten. 
 
De september bijeenkomst Een muzikale reis door Parijs met pianist/verteller Klaas Bakker 
vormde een mooi begin van het seizoen. De zaalcapaciteit van Zaal de Ploeg was beperkt tot 
50 a 60 mensen (anderhalve meter regime). Er kon gebruik gemaakt worden van een 
eenvoudig (gratis beschikbaar) reserveringssysteem (supersaas.nl). De dertig 
belangstellenden hebben zich deels via de website en deels via direct contact met de 
secretaris aangemeld.  
 
Alle geplande lezingen na september zijn ten slotte afgezegd. Ook de lezing over Noord-
Korea van Mark Roth van oktober 2020 moest op het laatste moment worden geannuleerd 
(voltekend; er was zelf een wachtlijst). De coronapandemie was heftig. In het voorjaar kwam 
het plan op om de winter lockdown te compenseren met een zomerprogramma. Drie 
lezingen uit het geplande jaarprogramma zouden alsnog in de zomermaanden worden 
georganiseerd. Het zomerprogramma behoort daarmee deels tot het verenigingsjaar 2020-
2021 en het nieuwe jaar 2021-2022.  
Juni Kunst in kastelen – Jorien Jas (Geldersch Landschap en Kasteelen) 
Juli Noord-Korea – Mark Roth 
Augustus Zelhem in de 2e Wereldoorlog – Bert Schieven 

Gemiddeld waren er 45 leden (en niet-leden) aanwezig. Ook nu was de maximale capaciteit 
door de coronarestricties beperkt tot 50 personen. De reserveringssoftware werd steeds 
meer gebruikt. Zowel wij als de uitbaters van Zaal de Ploeg (Jaimy en Jurgen te Gussinklo) 
waren verheugd eindelijk weer een ‘gewone’ bijeenkomst te kunnen bijwonen.  

Leden 
De ledenlijst is het afgelopen jaar weinig veranderd.  Het aantal leden dat we moesten 
uitschrijven (redenen o.m.: verhuizing, overlijden, ouderdom) werd  door een aanwas van 
nieuwe belangstellenden gecompenseerd.  Het departement kent net als vorig jaar per 30 
juni 2021 120 leden (80 adressen). De  contributie bedroeg per gezin €24,=  en voor een 
alleenstaande € 16,=. De hoogte van de contributie is ook dit jaar ongewijzigd gebleven. 
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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 
 

Jan Rensink heeft aangegeven dat hij met ingang van het nieuwe bestuursjaar zijn 
bestuurstaken zal neerleggen. Anneke van der Woude heeft gelukkig aangegeven de 
penningmeesterstaken te willen overnemen.  
 
Het bestuur heeft in het afgelopen seizoen 11 keer vergaderd. Na september 2020 waren 
dat met name virtuele zoom-vergaderingen. Pas in juni 2021 werd weer live vergaderd. 
Belangrijke onderwerpen waren de opzet en uitvoering van het zomerprogramma 2021 en 
de voorbereiding van het programma 2021 – 2022.  
 
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 
De landelijke koepel van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen organiseerde in juni een 
Algemene Ledenvergadering via Zoom waarbij de voorzitter en de secretaris aanwezig 
waren. Verdere contacten met de landelijke vereniging waren er door o.m. de 
coronapandemie niet. 

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. Via de contact-
pagina weten leden en niet-leden het bestuur gemakkelijk te vinden.   
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