
Departement Zaanstad Zuid der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 

 

Jaarverslag 2020  

  

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 2020  6 maal in vergadering bijeen. De laatste 2 vergaderingen is het 
bestuur niet fysiek bij elkaar geweest, maar is er vanwege de coronamaatregelen digitaal en met 
beeld vergaderd. 
 

In 2020 zijn de volgende lezingen/activiteiten gehouden in de Vertoeving en het 

Mennistenerf in Zaandam en de Wormerveerse Vermaning in Wormerveer.  

Vanwege de coronamaatregelen zijn de lezingen van 24 maart, 6 april, 11 mei.   

De lezing van 7 december is vanwege het risico voor de  gezondheid van de spreker 

geannuleerd.    

• 13 januari: “Wael” door Suzanna Jansen; 

• 4 februari: “Girl Power” door Anneke Krijgsman; 

• 9 maart: “Jaarvergadering met Uitreiking Nutsprijs en aansluitend een lezing 

door bestuur Vereniging Zaans Erfgoed” 

• 24 maart: “Siberië, een terra incognita ” door Elena Bronnikova;  

• 6 april: “ Waterbeheer in historisch perspectief ”door Rob Veenman; 

• 11 mei: “Selma” door Carolijn Visser;  

• 7 september: “ Wat speelt er op dit moment in onze natuur” door Arjan Postma; 

• 6 oktober: “Zaandam vanaf het ontstaan tot de hedendaagse architectuur” door 

Marene Kok; 

• 9 november: De “Zijderoute” door Hans Luiten; 

• 7 december: De Scheepshellingen aan de Hogendijk in Zaandam ”door Piet Kleij. 

 

De schrijfcursus “Schrijf je los” door Ellis van Aten moest voor enkele data in het 

voorjaar ook uitwijken naar data waarop het mogelijk was om bij elkaar te komen.  

De laatste cursusdag  in november moest door de tweede “lockdown” worden 

geannuleerd. 

 

 

 



 

 

Departement Zaanstad Zuid de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 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 is in 2020 uitgereikt aan de Vereniging Zaans Erfgoed. Na de 

pauze hebben de aanwezige bestuursleden van de Vereniging Zaans Erfgoed  een lezing 

gehouden over de doelstellingen van de Vereniging, haar resultaten tot nu toe en de 

voorgenomen plannen.   

 

In 2020 zijn vijf subsidieaanvragen aan de Maatschappij gedaan.  

Subsidie is verstrekt voor de totstandkoming en uitgave door Uitgeverij Oevers van het 

boek “De Zaanse Pophistorie” auteur Rob Hendriks. 

Twee aanvragen voldeden niet aan de doelstellingen.  

Twee aanvragen waren aan het einde van het verslagjaar nog in behandeling.  

 

 

Door de coronamaatregelen kon de algemene ledenvergadering van het landelijk Nut 

niet plaatsvinden. De vergadering zou gehouden zijn in het Zaans Museum waarbij het 

bestuur van ons departement als gastheer zou optreden. 

 

 

Het Nutsgebouw in Zaandam was gedurende het verslagjaar volledig verhuurd.  

 

Mutaties ledenbestand in 2020  

Aantal leden 1 januari  125 

Nieuwe leden 8  

Beëindiging lidmaatschap 20  

Saldo af   12 

Aantal leden 31 december  113 

 

Onze ereleden zijn:  

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

de heer W. Rodenburg te Doetinchem 
 

Jaarverslag 2020 onder voorbehoud behandeling in de Algemene ledenvergadering 
op 27 september 2021 (uitgesteld op grond van de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en 

Veiligheid). 

 

 

 



 

 

 

 

 


