
 

1 
 

NOTULEN LEDENVERGADERING  DEPARTEMENT   ZELHEM  VAN  DE          
MAATSCHAPPIJ  TOT  NUT  VAN  ’t  ALGEMEEN   d.d. 20 SEPTEMBER  2021 
 
Aanwezige bestuursleden:  B. Radstake (voorzitter),  B.A. Andeweg (secretaris), J.M. Bessem,  
J.W. Rensink (penningmeester), mevr. A. van der Woude, C. Corts 
Aanwezige leden: P. Bisschop, P. Puthaar, J. Jansen, mevr. R. Jansen, mevr. A. Heere-Veraart,  
Th. Heere, mevr. M. Corts, mevr. A.W. Graffelman, mevr. A. Looman, mevr. F. Gesink, mevr. J.G. 
Wasseveld, J.W. de Haan, C. Smit. 
Afwezige leden (met bericht): mevr. L. Wielenga, mevr. H. de Boer, mevr. M. Fielmich,  
mevr. Th. Bouman. 

Opening. 
Voorzitter Ben Radstake verwelkomt om 19:07 uur de aanwezigen en opent de vergadering.  

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

Notulen Ledenvergadering 21 september 2020 
De notulen van de Ledenvergadering van 21 september 2020 (zie ook website) worden met dank aan 
de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.  

Jaarverslag  2020- 2021 
Het jaarverslag, gepubliceerd op de website, wordt met dank aan de voorzitter en secretaris 
vastgesteld.  

Financieel overzicht 2020/2021  
De financiële stukken zijn ter inzage gepubliceerd op de website. Penningmeester, Jan Rensink, licht 
de onderdelen van de jaarrekening toe. Hij staat stil bij de vermogenscijfers van de vereniging. Door 
de coronapandemie heeft het NUT weinig uitgaven gehad, terwijl de inkomsten niet beduidend 
afnamen. Er zijn slechts twee bijeenkomsten gerealiseerd, waaronder 1 zomerbijeenkomst. Ook de 
resultaten van de (defensieve) belegging zijn positief. 
  
Naar aanleiding van het overzicht: 
Theo Heere verwoordt zijn zorgen over de vermogenspositie van de vereniging. Hij refereert aan de 

problemen die een hem bekende vereniging had in dezelfde situatie. Hij is bang dat de 
vereniging anders geclassificeerd zal worden door de belastingdienst. Jan Rensink gaat in op de 
zorgen. Hij geeft aan dat het NUT een ANBI organisatie is en dat de opbouw van het vermogen 
geheel gedocumenteerd is en bekend bij de fiscale overheid. Een verandering van beleid van 
die zijde is volgens hem niet te verwachten. 

Frederiek Gesink vraagt naar de giften die de vereniging deed. De penningmeester refereert aan de 
bloembollenacties die het NUT heeft gedaan. De voorzitter geeft verwijst verder naar giften (in 
voorgaande jaren) aan Zelhemse organisaties (bankje voor Zonnekamp; bezoek Westerbork 
Zelhemse scholen; hinkelvelden Zelhemse scholen).Afgelopen jaar heeft het NUT geen 
subsidies/giften verleend. 

Joop Jansen gaat verder in op het vermogen van de vereniging. Hij stelt dat in de veranderende tijd 
mogelijk ook een veranderend beleid gevoerd moet worden. Mogelijk zou het kapitaal van de 
vereniging ook voor ruimere doelen (algemeen nut) in gezet kunnen worden. De voorzitter 
geeft aan dat de ondersteuning van algemene landelijke doelen gerealiseerd wordt door de 
landelijke NUT-vereniging. De secretaris verwijst naar het – nu nog geldende – huishoudelijke 
regelement (art 25) waar de instandhouding van het vermogen van de vereniging aan de orde 
is.  



 

2 
 

Verslag Kascommissie. Namens de kascommissie (Adrienne Heere & Carol Smit) 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 overnemen wordt instemmend en met applaus gereageerd. De voorzitter bedankt de 
leden van de commissie voor hun inbreng. 

Verkiezing Kascommissie 
Adrienne Heere zal nog een jaar lid blijven van de commissie. Carol Smit 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 
Volgens het zgn. rooster van aftreden zijn drie bestuursleden aftredend: Ben Radstake (voorzitter), 
Bas Andeweg (secretaris) & Jan Rensink (penningmeester). Ben en Bas hebben aangegeven 
herkiesbaar te zijn. Jan Rensink heeft besloten een punt te zetten achter zijn bestuursperiode van 
tien jaar. De vergadering stemt in met de herverkiezing van voorzitter en secretaris. 
De opengevallen functie van penningmeester zal – met instemming van de ledenvergadering – door 
Anneke van der Woude worden ingevuld. 
Het bestuur is blij dat Piet Bisschop heeft aangegeven te willen toetreden tot het bestuur.  
De ledenvergadering stemt met de voorgestelde wijzigingen in. 

Rondvraag 
Jan Rensink bedankt zijn voormalige bestuurscollega’s voor de samenwerking. Niet alleen de huidige 

bestuursleden maar ook Annie Looman en – indirect – Joke Wasseveld.  
Piet Puthaar neemt de gelegenheid waar om het bestuur namens de leden te bedanken voor de 

geleverde inzet.  
Adrienne Heere complimenteert het bestuur met het nieuwe programma. Een compliment dat door 

de overige leden van de vergadering wordt ondersteund. Cees Corts geeft aan dat het een 
behoorlijke puzzel was, maar het is weer mooi gelukt. Bas Andeweg vraagt of het nodig is om 
het zomerprogramma jaarlijks te herhalen. Vooralsnog is de mening van de aanwezigen dat 
het een mooi initiatief was, maar het is niet noodzakelijk om dat toe te voegen aan het 
normale programma. 

Ben Radstake neemt ten slotte de gelegenheid waar om – namens hem en de overige zittende 
bestuursleden - Jan Rensink nogmaals te bedanken voor zijn inzet en bijdragen de afgelopen 
jaren. We verliezen in hem een kundig en vaardig penningmeester, maar ook een creatieve en 
prettige collega. Hij concretiseert zijn dank met een zeer drinkbaar cadeau. 

Sluiting 
Om 19:38 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt de aanwezige leden voor hun actieve 
belangstelling.  
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