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Departement Zaanstad Zuid der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 

 

Jaarverslag 2019 

  

Het bestuur bestond tijdens het verslagjaar uit de volgende personen:  

 

H. Pielkenrood, voorzitter  

M.W. Fluri, vice-voorzitter  

J. Meijn, penningmeester  

Mevrouw M. Fluri, secretaris  

Mevrouw A. Vlot, lid (Programmacommissie)  

Mevrouw Y. Klomp, lid (Programmacommissie) 

Mevrouw A. Mulder-Nunnink, lid (Programmacommissie)   

 

Het bestuur kwam in 2019  7 maal in vergadering bijeen.  

 

Door uitloop van werkzaamheden in het buitenland van de voorzitter heeft de vice-

voorzitter zijn functie tot de maand mei waargenomen.  

 

Tot 2019 liep ons activiteitenprogramma vanaf het najaar tot en met het voorjaar van 

het jaar daarop. In 2019 liep voor de eerste keer het activiteitenprogramma gelijk aan 

het kalenderjaar. Dat is praktischer. De leden ontvangen nu rond de kerstdagen het 

programmaboekje. Het nieuwe programmaboekje, ontworpen en samengesteld door 

Wessel Rossen, is unaniem door  een ieder beoordeeld als van grote klasse. De 

programmacommissie heeft wel meer moeite moeten doen om sprekers in het 

tweede/derde kwartaal van het jaar vast te leggen voor het derde en vierde kwartaal het 

jaar daarop. ( De jaarverslagen waren altijd al gelijk aan het kalenderjaar). 

 

Departement Zaanstad Zuid heeft bij haar 200-jarig bestaan in 1989 de „Nutsprijs” 

ingesteld. Deze wordt jaarlijks tijdens de Algemene ledenvergadering uitgereikt in de 

vorm van een geldprijs van € 1000 aan een instelling die zich in de Zaanstreek binnen 

onze doelstelling uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Die doelstelling is de 

bevordering van het welzijn van individu en samenleving. De Nutsprijs werd in 2019 

uitgereikt aan de stichting Eten & Daten in Westzaan, die het gezamenlijk koken en eten 

bevordert ongeacht lichamelijke of geestelijke beperkingen. 

 

Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering van het landelijk Nut in 2018 is een 

adviescommissie in het leven geroepen die een aantal malen bijeen is gekomen en die 

heeft geadviseerd bij de totstandkoming van een concept-beleidsnotitie 2019 – 2024 

“Het Nut tussen minder in omvang en glansrijk beter”. De beleidsnotitie bevatte een 

aantal voorstellen voor de Algemene ledenvergadering van het landelijk Nut in 2019. De 

voorstellen, die alle zijn aangenomen, zagen onder meer op vereenvoudiging van de 

organisatiestructuur van het Nut. In het kader daarvan zijn bijvoorbeeld de districten 
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opgeheven. Van de adviescommissie maakten mede deel uit onze bestuursleden H. 

Pielkenrood en J. Meijn.  

 

De heer Meijn was tevens voorzitter van het District Noord-Holland van de Maatschappij 

tot Nut van ’t Algemeen tot de opheffing daarvan in de loop van 2019 (zie ook elders in 

dit verslag).  

 

In 2019 werden de volgende lezingen/activiteiten gehouden in de Vertoeving en het 

Mennistenerf in Zaandam en de Wormerveerse Vermaning in Wormerveer. 

 

 14 januari: “Begrijp jij het Midden-Oosten nog” door Hans Luiten; 

 2 februari: “Ecologisch groenbeheer in tuin en perk” door Iris Veltman; 

 11 maart: “Als je meer van de natuur weet maakt het de wereld om je heen 

mooier” door Arjan Postma;  

 25 maart: “Leerzame prentjens van het Nut” door Pier van Leeuwen (na afloop 

Algemene ledenvergadering); 

 2 april: “700 jaar Hollandse geschiedenis” door Jan Krijt; 

 6 mei: Erik Schaap wordt geïnterviewd door Ed Pielkenrood over zijn boek  

“Walraven van Hall - de bankier van het verzet”;  

 9 september: “De onverwachte kanten van het Oer-IJ” door Piet Kleij; 

 8 oktober: Door ziekte van een van de sprekers kon de lezing “Japan”  geen 

doorgang vinden.  Wim Raap was bereid een vervangende lezing te geven met als 

onderwerp “het Centraal Station Amsterdam”. 

 18 november: “filosoferen met Stine” door Stine Jensen; 

 9 december: “Een plek in de geschiedenis” door Winfried Rossen. 

 

Het Nutsgebouw in Zaandam was gedurende het verslagjaar volledig verhuurd.  

 

Mutaties ledenbestand in 2019  

Aantal leden 1 januari  131 

Nieuwe leden 11  

Beëindiging lidmaatschap 17  

Saldo af   6 

Aantal leden 31 december  125 

 

Onze ereleden zijn:  

de heer J.J. Kanis te Zaandam (ere-voorzitter)  

de heer W. Rodenburg te Doetinchem 


