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NOTULEN LEDENVERGADERING  DEPARTEMENT   ZELHEM  VAN  DE          
MAATSCHAPPIJ  TOT  NUT  VAN  ’t  ALGEMEEN   d.d. 21 SEPTEMBER  2020 
 
Aanwezige bestuursleden:  B. Radstake (voorzitter),  B.A. Andeweg (secretaris), J.M. Bessem, J.W. 
Rensink, mevr. A. van de Woude 
Aanwezige leden: P. Bisschop, P. Puthaar, J. Jansen, mevr. R. Jansen, mevr. A. Heere. 
Afwezige (bestuurs)leden (met bericht): C. Corts  (ziek), H.J. Matser, mevr. C.J.S. Matser – Damhuis, 
H. Bruring, Th. Heere, H. A. Schnaar. 

Opening. 
Voorzitter Ben Radstake verwelkomt om 19:00 uur de aanwezigen en opent de vergadering.  

Mededelingen 
De secretaris maakt melding van enkele leden die hun afwezigheid hebben aangemeld (zie lijst) 

Notulen Ledenvergadering 23 september 2019 
De notulen van de Ledenvergadering van 23 september 2019 (zie ook website) worden met dank aan 
de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.  

Jaarverslag  2017- 2018 
Het jaarverslag, gepubliceerd op de website, wordt met dank aan de voorzitter en secretaris 
vastgesteld.  
Naar aanleiding van het jaarverslag: 
Carol Smit, Joop Jansen en Adrienne Heere complimenteren het bestuur met de kwaliteit van het 

programma van het afgelopen jaar. Uit de belangstelling voor het programma blijkt dat ook de 
rest van de leden (en niet-leden) De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is om niet voor een 
dubbeltje op de eerste rang te willen zitten. Hans Bessem geeft aan dat gelukkig sommige 
sprekers van de universiteit pro deo optreden. 

De voorzitter staat stil bij het feit dat het Nut is teruggekeerd naar een oude stek: zaal De Ploeg.  
De voorzitter meldt dat de statuten van de landelijk vereniging Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 

zijn veranderd. De structuur van de vereniging is veranderd. De relatie van de algemene 
vereniging met de afzonderlijk departementen is daardoor ook veranderd. De voorzitter geeft, 
mede naar aanleiding van de vraag van Adrienne Heere naar de relatie van NUT Zelhem met 
de landelijke organisatie, aan dat het voor het NUT Zelhem ook belangrijk is om de inhoud van 
de huidige statuten tegen het licht te houden. Hij geeft aan dat het zinvol is om de 
eigenstandigheid van de vereniging meer te benadrukken. Verwacht mag worden dat in het 
najaar een voorstel zal worden rondgestuurd om de statuten bij te stellen. De procedure 
daarvoor volgt vanzelfsprekend de regels die in de statuten zijn vastgelegd. 

Financieel overzicht 2019/2020  
De financiële stukken zijn ter inzage gepubliceerd op de website. Penningmeester, Jan Rensink, licht 
de onderdelen van de jaarrekening toe. Hij vertelt hoe de coronacrisis zijn impact had op de 
jaarcijfers. De tegenvallende koersresultaten van de belegging drukken sterk op het eindresultaat.  
Naar aanleiding van het overzicht: 
Joop Jansen vraagt toelichting op de post Verzekeringen. De voorzitter geeft aan dat de 

verzekeringen voor de school door de gemeente betaald worden. De post op het overzicht 
betreft de aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur. 

Namens de kascommissie (Carol Smit & Piet BIsschop) licht Carol Smit de bevindingen van de 
commissie toe. De commissie heeft de stukken gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Op 
grond daarvan stellen de leden van de kascommissie voor de penningmeester en het bestuur 
decharge te verlenen.  Op de vraag van de voorzitter of de vergadering het voorstel van decharge wil 
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overnemen wordt instemmend en met applaus gereageerd. De voorzitter bedankt de leden van de 
commissie voor hun inbreng. 

Verkiezing Kascommissie 
Carol Smit zal nog een jaar lid blijven van de commissie. Piet Bisschop wordt bedankt voor zijn 
deelname aan de commissie. De voorzitter vraagt rond wie het komende jaar de kascommissie willen 
versterken. Joop Jansen geeft aan te willen toetreden tot de commissie. De voorzitter dankt hem 
voor de toezegging.  

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur ontbeert nog een zevende lid. De voorzitter geeft aan dat het bestuur geduldig verder 
zoekt naar mensen die bestuur kunnen versterken. 

Rondvraag 
Piet Puthaar neemt de gelegenheid waar om het bestuur namens de leden te bedanken voor de 
geleverde inzet. Joop Jansen en Adrienne Heere sluiten zich daarbij aan. 

Sluiting 
Om 19:43 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt de aanwezige leden voor hun actieve 
belangstelling.  
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