Op de jaarvergadering van 10 maart 2016 heeft de voorzitter Taeke Doevendans na een bestuursperiode
van 8 jaar afscheid genomen van ’t Nut Bergum e.o.
Als dank voor al zijn inspanningen ontving Taeke een dinerbon voor 2 personen en kreeg zijn echtgenote
Tommy een boeket bloemen aangereikt.

Nieuw binnen het bestuur werd welkom geheten Jan de Boer.

Jaarverslag van de maatschappij tot Nut van 't algemeen,
Nutsdepartement Burgum e.o.
Verenigingsjaar 2015
Het bestuur is dit jaar vijf maal bijeen geweest om te vergaderen. De algemene ledenvergadering heeft
plaats gevonden op 12 maart 2015, hier is mandaat gegeven voor een contributieverhoging tot € 20,Op 2 november 2015 was de regionale vergadering van de Friese Nut-departementen, ditmaal
georganiseerd door Burgum, in het Klompenmuseum te Noardburgum. De Landelijke Nut vergadering in
Kampen is door een deel van het bestuur bezocht.
Het ledental staat op 31 december 2015 op 400 leden. Er staan nog steeds mensen op de wachtlijst i.v.m.
de ledenstop. Mensen die lid willen worden kunnen op de wachtlijst worden geplaatst.
Twee bestuursleden zijn naar de feestavond van 200 jaar Nut Gorredijk geweest.

11 januari

Marcel Smit en de Hiele Hannel met Gurbe Douwstra en Gerbrich van
Dekken. Verrassende muziek op zondagmiddag in een volle “Pleats”. Een
geslaagde muzikale middag.

29 en 30 januari

Balkan Buffet, op donderdag- en vrijdagavond was “de Pleats” weer mooi vol
met respectievelijk 111 en 125 leden. Met muziek van het zigeunerorkest
“Csardas” en lekker eten, weer een geslaagde avond.

18 februari

Lezing van Janny van de Molen over Etty Hillesum in samenwerking met
de bibliotheek. Janny heeft verteld over wie Etty was, over het werk dat ze
heeft achtergelaten en over haar boodschap aan de wereld.

12 maart

Algemene ledenvergadering met na de pauze een lezing van Frank v/d Velden
over het Fries Museum waarin o.a. over het samenstellen van de collectie
werd verteld.

24 maart

Gedobr; cabaret avond met kolder, emotie en muziek.

15 oktober

Op pad langs de zijderoute. Een lezing van Cees en Aly Wagenvoorde. Ze
reisden door Oezbekistan, Kirgizië en China. Op een boeiende wijze
vertelden ze over hun reis.

11 november

De Siamese tweeling uit Molenend. Rik Kuipers, journalist bij de Volkskrant,
vertelde in de bibliotheek op een levendige manier over de geboorte, de
operatie en jeugd van de Folkje en Tjitske de Vries, die opgroeiden aan de
Lageweg te Burgum. De lezing werd afgewisseld met muziek van Herman Peenstra.

19 november

“Memmesiel” van “Sterke Froulju”. Een korte maar krachtige
toneelvoorstelling over vier vrouwen in de gevangenis. Over schuld,
schaamte en verdriet.

10 december

Kleinkunstkoor en blaaskwintet “Blaasvaak”. Een geslaagde muzikale avond met
stemmige muziek voor de kerstperiode.

