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Het bestuur is dit jaar vijf maal bijeen geweest om te vergaderen. De algemene ledenvergadering 

heeft plaats gevonden op 6 maart 2014. Op 3 november 2014 was de regionale vergadering van de 

Friese Nut-departementen, ditmaal te Franeker, waar het bestuur naar toe is geweest. De Landelijke 

Nut vergadering in Den Bosch is dit jaar niet bezocht. Het ledental staat op 31 december 2014 op 

400 leden. Het bestuur heeft besloten een ledenstop in te voeren. Mensen die lid willen worden 

kunnen op de wachtlijst worden geplaatst.  De statuten zijn grondig bestudeerd, geactualiseerd , 

goedgekeurd en opnieuw vastgelegd bij de notaris. Na meldingen van de Belastingdienst is het 

departement nu weer ANBI-proof (Alg. Nut Beogende Instellingen) door beleidsplan, jaarverslag, 

statuten, programma en financiën op betreffende Nut website te plaatsen. De eigen site heeft een 

vernieuwde, duidelijker lay-out gekregen. De landelijke Nutfonds aanvragen van de “BM club” 

(museum), Iepenloftspul en Beweegtuin “Berchhiem” zijn afgewezen. 

 

 

5 januari   Folkmuziek “Hawar”, op zondagmiddag was “de Pleats” weer goed gevuld. 

   Het vierkoppige “Hawar” zorgde voor een gezellige muzikale middag. 

23 en 24 januari Spaans Buffet, op donderdag en vrijdagavond was “de Pleats” weer mooi vol 

   met respectievelijk 90 en 120 leden. Op de opzwepende Spaanse muziek  

   werd tussen de gangen door de flamenco gedanst. 

12 en 13 februari  “Krimp” van Gerrit Breteler. Na “Katarsis” en “Kredo” speelden Anke  

   Bijlsma en Gerrit Haaksma voor de derde keer voor het Nut Burgum. Met 

   gevoelige en hilarische passages was het weer een enorm succes. Helaas was 

   er een tekort aan kaarten. 

26 februari   “De oorlog van mijn vader. De bovenduiker van Hilaard” van Loes Dijk met 

   muziek van Grytsje Kingma. Een interessante lezing over het oorlogsverleden 

   van haar vader en de invloed daarvan op zijn verdere (gezins)leven. 

6 maart   Algemene ledenvergadering met na de pauze een zeer boeiende lezing van 

   Auke Zeldenrust over zijn boek en gesprekken die hij had met gevangenen 

   die in de penitentiaire inrichting Leeuwarden verblijven.  

27 maart  “Mata Hari” van Tet Rozendal. Voor alweer de derde keer speelt Tet een  

   voorstelling voor het Nut.  Voor deze tot de verbeelding sprekende  

   voorstelling was “de Pleats” zo vol dat er een aantal leden teleurgesteld  

   moesten worden. Deze konden Tet, op een later tijdstip alsnog zien spelen in 

   Hurdegaryp. 

5 en 6 juli  Internationaal dansfestival. Deze wervelende voorstellingen konden door  

   Nut-leden worden bezocht met een korting van € 2,-. 

15 en 16  oktober “It Jubileum”van Jan Arendz en Marijke Geertsma (ex-Tryater). Een mooie 

   voorstelling waarin Jan en Marijke in 2014 al  in het jaar 2034 zijn, wanneer 

   ze hun 60-jarig jubileum (zullen) vieren en waarin ze terugkijken naar de  

   huidige tijd. 

13 november  Dichterscollectief en Bob Dylan-muziek. Een scala aan gedichten in alle  

   toonsoorten, talen en stemmingen werden voor het voetlicht gebracht met 

   muzikale begeleiding van de heren Piet Kok en Roelof Reineman. 

27 november   “Inca's en Incatrail” door Peter Schoorstra. Hij vertelt over zijn bijzondere 

   trektocht door Peru en over de opkomst en neergang van de Inca-cultuur. 

11 december  “It Freyakoor” en Shantykoor “de Hellingbazen”. Een muzikale avond die 

   hoofdzakelijk gevuld werd door het Freyakoor doordat de Hellingbazen hun 

   muzikale leiding moesten missen door onverwachte omstandigheden. Het 

   werd een leuke ongedwongen avond met zowel pop als kerstmuziek.  


