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Jaarverslag Departement Zelhem [1 juli 2021 t/m 30 juni 2022] 

Het NUT-departement Zelhem lijkt zich goed te herstellen van de verschillende lock-downs die de 
covidpandemie met zich mee bracht. Het aantal bezoekers heeft nog niet het niveau van vlak vóór de 
pandemie in 2019, maar het gaat gestaag vooruit. Het is verheugend dat de lokale media-aandacht 
voor de NUT-avonden zo goed verloopt. 

Het programma 2021-2022 
In september 2021 zag de toekomst van het activiteitenprogramma van het departement Zelhem van 
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen er redelijk ambitieus uit. Het zomerprogramma had de 
afgelaste bijeenkomsten van het covid-jaar daarvoor redelijk gecompenseerd: de lezingen over 
Noord-Korea en over de bevrijding van Zelhem (WOII) werden goed bezocht (47 mensen per keer). 
Zoals gebruikelijk bevat het programma allerlei onderwerpen (kunst, cultuur, reisverhalen en 
wetenschap). De lezingen in september (Gentechnologie – 51 aanwezigen) en oktober (Kweekvlees – 
38 aanwezigen) konden als vanouds worden gehouden. Daarna ging Nederland door de 
voortdurende covidpandemie weer op slot. We zagen ons genoodzaakt de lezingen van november, 
december, en januari af te lasten.  
In februari 2022 heropenden we het programma weer met een feestelijk bijeenkomst met 
cabaretière Irene van Aart (62 aanwezigen).  Om niet-leden te stimuleren om lid te worden, maar 
ook om de wat hogere kosten van de bijeenkomst enigszins te compenseren werd de toegang (voor 
niet-leden) verhoogd naar €10.  
De rest van het gepande programma kon gelukkig  gewoon worden uitgevoerd:   
- Reisverhaal IJsland (50) 
– Watersituatie in de Achterhoek (34)  
- Tekeningen van Leo Kok uit Westerbork (27). 
De lezing van Vitens over de watersituatie in de Achterhoek werd in juni opgevolgd met een 
goedbezochte excursie naar waterwingebied ’t Klooster. 
 
Evenals vorig jaar besloten we om de afgelaste bijeenkomsten met een zomerprogramma te 
compenseren. De zomerlezing in juli van prof.dr. Ad van Wijk uit Delft over Waterstof trok het 
meeste publiek (98). Meer dan de helft van aanwezigen was van buiten de vereniging. Ook waren er 
NUT-leden uit Winterswijk en Doesburg aanwezig. 

 
Geluidsperikelen. Gedurende het jaar is gewerkt aan een verbetering van de geluidskwaliteit in de 
zaal. In samenwerking met de eigenaren van Zaal De Ploeg is de geluidsinstallatie vernieuwd. Het 
blijft evenwel een punt van aandacht. 

Leden 
De leden zijn het hart van een vereniging. Ten opzichte van het vorige jaar nam het ledenbestand 
duidelijk toe. Er was een ruime aanwas van nieuwe belangstellenden (15). Zeven leden moesten we 
uitschrijven (redenen o.m.: verhuizing, overlijden, ouderdom).  Het departement kent per 30 juni 
2022 137 leden (89 adressen). De  contributie bedroeg per gezin €24,=  en voor een alleenstaande 
€16,=. De hoogte van de contributie is dit jaar ongewijzigd gebleven. 
De vereniging heeft een boekhoudprogramma aangeschaft om de werkzaamheden van de 
penningmeester te ondersteunen. Momenteel wordt nagegaan of ook de ledenadministratie, 
momenteel nog een Excelbestand, daarin opgenomen kan worden. 
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Bestuur 
In het bestuur hadden afgelopen jaar de volgende personen zitting. 

Ben Radstake    voorzitter 
Bas Andeweg   secretaris 
Anneke van der Woude  penningmeester 
Hans Bessem   lid 
Cees Corts   lid 
Piet Bisschop   lid 

 
Het bestuur heeft in het afgelopen seizoen 12 keer vergaderd, waarvan drie keer via een 
videoverbinding. Belangrijke onderwerpen waren de uitvoering van het programma 2021 – 2022 en 
de voorbereiding van het programma 2022 – 2023. 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 
Het NUT denkt mee over de eventuele opzet van een Zelhemhuus in Zelhem. Het bestuur is 
betrokken bij de gesprekken daarover. 
 

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 Sccschl 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). Incidenteel neemt De Gelderlander het persbericht over. Vaak is de opkomst 
dan hoger, overigens kan dat ook komen doordat het meestal bijzondere sprekers betreft. Naar 
aanleiding van de lezing van prof. Van Wijk verscheen een extra artikel in Contact.  
Om aandacht te trekken voor de bijeenkomsten verspreidt het bestuur nog steeds handmatig 
affiches binnen Zelhem en worden aankondigingen van activiteiten ondersteund door e-
mailberichten vlak voor de gebeurtenis. Tien leden hebben nog geen emailadres (doorgegeven) en 
ontvangen de mededelingen op papier (de helft met postzegel). De website (www.nutzelhem.nl) lijkt 
goed te functioneren. Via de contact-pagina weten de leden het bestuur gemakkelijk te vinden.  
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