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Departement Zaanstad der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 

Jaarverslag 2021 

  

Bestuur 

Het bestuur bestond tijdens het verslagjaar uit de volgende personen:  

H. Pielkenrood, voorzitter  

M.W. Fluri, vicevoorzitter (tot 28 september 2021)  

J. Meijn, penningmeester  

Mevrouw M. Fluri, secretaris (tot 29 oktober 2021) 

Mevrouw A. Vlot, lid (programmacommissie)  

Mevrouw Y. Klomp, lid (programmacommissie) 

Mevrouw A. Mulder-Nunnink, lid (programmacommissie)   

 

Het bestuur kwam in 2021 zesmaal in vergadering bijeen. Op twee vergaderingen is het 

bestuur niet fysiek bij elkaar geweest, maar is er vanwege de coronamaatregelen digitaal en 

met beeld vergaderd. 

 

Activiteiten 

In 2021 zijn de lezingen, cursussen en algemene ledenvergaderingen gehouden in de 

Wormerveerse Vermaning in Wormerveer respectievelijk in restaurant Verrassing aan de 

Zaan in Zaandam.  

 

In verband met de coronamaatregelen zijn de meeste lezingen uit het programma 2021 

geannuleerd en doorgeschoven naar het programma 2022. Wel doorgang vonden de 

lezingen op 6 september van Jan Schoen over Zaanse vormgeving; op 5 oktober van Elena 

Bronnikova over Siberië en op 8 november van Bart Nieuwenhuijs over Zaanse houtbouw.  

De toegangsprijs voor lezingen voor niet-leden is per 1 januari 2021 verhoogd van € 5 naar € 

7,50.    

 

De cursus “Schrijf je los” werd in het voorjaar inspirerend gegeven door voormalig 

stadsdichter Ellis van Atten op een viertal zaterdagochtenden. De cursus was opgebouwd uit 
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vier lessen voor beginnende maar ook voor meer geroutineerde schrijvers.  Verschillende 

schrijfvormen kwamen aan de orde. Omdat het een succes was zijn we in het najaar met de 

cursus “Schrijf maar door” verdergegaan. Helaas waren er wat onderbrekingen ten gevolge 

van de coronamaatregelen.  

 

Algemene ledenvergaderingen 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zou op 8 maart 2021 gehouden worden maar 

moest met een beroep op de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid verschoven 

worden naar een datum waarop het weer toegestaan zou zijn om bij elkaar te komen. Dat 

werd uiteindelijk 27 september 2021. Naast de behandeling van de gebruikelijke 

agendapunten zijn tijdens deze algemene ledenvergadering aan de orde gekomen een 

voorstel tot wijziging van de statuten van ons departement en de vaststelling van een nieuw 

rooster van aftreden.  

 

Redenen om de statuten te wijzigen waren: 

- nieuwe regels van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen; 

- aansluiting bij de recent gewijzigde statuten van het Landelijk Nut; 

- naamswijziging in “departement Zaanstad” ( in plaats van “departement Zaanstad 

Zuid”); 

- nieuwe regels van de Belastingdienst voor Algemeen Nut Beogende Instellingen 

(ANBI’s); en 

- algehele modernisering van tekst. 

De naamswijziging van ons departement was vooral ingegeven door het feit dat wij nog het 

enige Nuts-departement in Zaanstad zijn. Met de nieuwe naam willen wij duidelijk maken 

dat wij er zijn voor alle inwoners van Zaanstad en niet alleen voor die van Zaanstad Zuid.  

 

Tijdens de algemene ledenvergadering waren echter niet voldoende leden aanwezig om een 

statutair rechtsgeldig besluit te kunnen nemen over de voorgestelde statutenwijziging. 

Daarom moest een tweede ledenvergadering uitgeroepen worden waarin het agendapunt 

“statutenwijziging” opnieuw behandeld zou worden. In deze tweede ledenvergadering, die 

gehouden is op 25 oktober 2021, kon een besluit genomen worden ongeacht het aantal 
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aanwezige leden. Bij die gelegenheid is het voorstel met algemene stemmen aangenomen. 

Op 28 oktober 2021 zijn de statuten ten overstaan van de notaris gewijzigd.  

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 27 september hebben wij afscheid genomen van 

twee gewaardeerde leden van het bestuur, te weten de heer Thijs Fluri en mevrouw Maren 

Fluri. Gedurende zijn 21-jarige bestuursperiode was het Nutsgebouw het aandachtsgebied 

van de heer Fluri. Onder zijn leiding is het pand volledig gerenoveerd. Met algemene 

stemmen werd hij door de algemene ledenvergadering voor zijn verdiensten voor ons 

departement benoemd tot erelid. Tevens ontving de heer Fluri uit handen van de voorzitter 

van het maatschappijbestuur, de heer P. Hamelink, de erepenning van de Maatschappij tot 

Nut van ’t Algemeen met daarop de beeltenis van Jan Nieuwenhuijzen. De naam van de heer 

Fluri zal worden bijgeschreven in het ere-register van het landelijk Nut. De heer Fluri is het 

tweede lid van ons departement aan wie de erepenning werd uitgereikt. Eerder werd deze 

uitgereikt aan het erelid en erevoorzitter de heer J.J. Kanis, wiens naam ook in het ere-

register werd opgenomen. Mevrouw Fluri werd bedankt voor haar inzet als secretaris en in 

het bijzonder voor de opzet voor de vernieuwing van het programmaboekje. Zij bleef nog 

even aan als secretaris tot een dag na de notariële wijziging van de statuten.     

 

Het rooster van aftreden ziet er na besluitvorming door de algemene ledenvergadering op 

27 september 2021 volgens voorstel door het bestuur als volgt uit.  

 

Naam bestuurslid Jaar  

H. Pielkenrood, voorzitter 2025 

J. Meijn, penningmeester  2023 

A.Mulder, lid programmacommissie 2022 

Y. Klomp, lid programmacommissie 2024 

A.Vlot, lid programmacommissie 2025 

    

De heer Rob Hendriks, auteur van het boek “De Zaanse Pophistorie”, heeft na de pauze van 

de algemene ledenvergadering op 27 september 2021 een lezing over het onderwerp van 

zijn boek gehouden. In 2020 is door Nut Zaanstad subsidie verstrekt ten behoeve van de 

uitgave van het boek. 
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Nutsprijs 

Ons departement heeft bij haar 200-jarig bestaan in 1989 de „Nutsprijs” ingesteld. Deze 

wordt jaarlijks na afloop van 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 2021 in verband met het uitstel van de 

algemene ledenvergadering en de korte periode tot de volgende ledenvergadering in 2022, 

niet uitgereikt. Het voornemen is om na afloop van de algemene ledenvergadering in 2022 

weer een Nutsprijs uit te reiken.   

 

Subsidies 

Aan het begin van 2021 waren twee subsidieaanvragen uit 2020 in behandeling. Deze 

leidden tot het volgende resultaat. Een bijdrage van € 200 voor de uitgave: “Walvisvaarders” 

van de Zaanse stadsdichters Ellis van Atten en Jeroen van Leeuwen en een bijdrage van € 

500 voor de uitgave: “De grafische verleiders van Wormerveer” over de geschiedenis van 

uitgeverij en drukkerij Meijer door Jur en Vibeke Kingma.   

 

Ledenbestand 

Mutaties ledenbestand in 2021 

Aantal leden 1 januari  113 

Nieuwe leden 17  

Beëindiging lidmaatschap 2  

Saldo bij   15 

Aantal leden 31 december  128 

 

Landelijk Nut 

Door de coronamaatregelen kon de algemene ledenvergadering van het landelijk Nut niet op 

de gebruikelijke wijze plaatsvinden. De vergadering zou gehouden zijn in het Zaans Museum 

waarbij het bestuur van ons departement als gastheer zou optreden. De algemene 

ledenvergadering vond nu online plaats. De voorzitter heeft namens ons departement aan 

deze vergadering deelgenomen.  
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Nutsgebouw 

Het Nutsgebouw in Zaandam was gedurende het verslagjaar volledig verhuurd.  

 

Ereleden 

Onze ereleden zijn:  

de heer J.J. Kanis (erevoorzitter)  

de heer M.W Fluri 

de heer W. Rodenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 


