Jaarverslag van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Nutsdepartement Bergum e.o.
Verenigingsjaar 2018.
Het bestuur is dit jaar 6 maal bijeen geweest om te vergaderen, thuis bij de bestuursleden.
De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op donderdag 8 maart 2018.
De landelijke Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 april 2018 in hotel De Wereld te
Wageningen is door de voorzitter en de secretaris bezocht.
Op 19 oktober vertegenwoordigde de penningmeester het Nut bij de opening van het
Observeum.
Op 24 oktober is er overleg geweest met de Culturele Commissie De Pleats. De voorzitter en
een bestuurslid waren hierbij aanwezig.
Op 5 november 2018 was de Regionale Vergadering van de Friese Nutsdepartementen,
georganiseerd door Franeker in het Kaatsmuseum. Aanwezig waren hier de voorzitter en
ons kandidaat bestuurslid.
7 januari

Nieuwjaarsmatinee met muziek van Sânman en Sikke op de zondagmiddag. Een volle zaal genoot van deze vocale mannengroep. Een heel erg
mooi optreden met enthousiaste reacties.

25/26 januari

Shared dining: een nieuwe eettrend, waarbij allerlei gerechten geproefd
konden worden. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Marjolein
Meijers met “Lust”, fantastisch. Beide avonden waren een succes.
Helaas kwam een aantal leden, zonder af te zeggen, niet opdagen.

14 februari

Lezing van Suzanna Jansen over haar boek Het pauperparadijs i.s.m.
Bibliotheek Burgum. Zo’n 80 bezoekers kwamen op deze zeer geslaagde
avond over de historie van de bedelaarskoloniën van Veenhuizen af.

8 maart

Algemene ledenvergadering met na de pauze een lezing van Margriet
Brandsma. Zij gaf een zeer interessante lezing over haar ervaringen als
journalist en over het ‘nieuwe’ Duitsland, een topper. Buiten het
bestuur om waren er 125 leden aanwezig, voor één keer in ‘t Lytshûs.

29 maart

Muziekavond met Grytz & Grize met Carel van Leeuwen en Vincent van
Dam. De theatrale invulling van hun programma ‘It skip yn’ werd
positief ontvangen door een volle zaal, heel leuk.

6 september

Met 152 leden in twee bussen naar De Harmonie te Leeuwarden voor de
theatervoorstelling ‘Slava’s Snowshow’ in het kader van Culturele
Hoofdstad 2018. Een geweldig, magisch theaterspektakel dat ons
betoverde. Een doorslaand succes, waarvoor het bestuur vele
complimenten mocht ontvangen!

14 november

Samen met de dBieb: een lezing van Barbara van Beukering over ‘Kruip
nooit achter een geranium’, met muzikale omlijsting van Grytsje Kingma
voor een uitverkochte bibliotheek. Hun beider programma’s waren mooi
in elkaar vervlochten.

13 december

Concert van Duo Spicks & Specks met nummers van de BeeGees, The
Cats en eigen werk. Meer dan 210 bezoekers genoten met open doekjes,
staande ovaties en zwaaiend publiek van prachtige zang. Kippenvel, een
heel mooi concert!

