
  Jaarverslag van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 

    Nutsdepartement Bergum e.o. 

            Verenigingsjaar 2010 

 

Het jaar 2010 staat in het teken van het afscheid van voorzitter Rinse van der Meer. 

De heer Van der Meer was bestuurslid vanaf 1973. In 2002 werd hij op de jaarlijkse 

ledenvergadering benoemd tot voorzitter. Op de ledenvergadering van 11 maart 2010 draagt 

hij de voorzittershamer over aan vice-voorzitter Taeke Doevendans. Deze bedankt hem voor 

zijn inzet en overhandigt hem bloemen, een pen met inscriptie en een cadeaubon voor een 

weerglas. Ook zijn echtgenote ontvangt een bloemetje. 

 

 
 

Het bestuur heeft in 2010 zes keer vergaderd. Er is één ledenvergadering gehouden. 

Op 24 april 2010 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in Zwolle. Taeke 

Doevendans heeft deze vergadering bijgewoond. Enkele punten uit deze vergadering: 

-het (hoofd)kantoor in Edam is gesloten. De werkzaamheden zijn overgenomen door 

medewerkers van het Landelijk bureau van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten 

(BNVU). 

-er is een kloof tussen landelijk bestuur en plaatselijke departementen/leden 

-er is sprake van een terugloop in ledenaantal 

-verscheidene departementen zijn opgeheven 

-er is sprake van vergrijzing 

-gevolg: dalende inkomsten en stijgende kosten 

De vergadering van Friese Nutsdepartementen werd gehouden op 8 november 2010 in 

Streekmuseum/Volkssterrenwacht in Burgum. 

De heer Den Boer, voorzitter Maatschappijbestuur, was hierbij aanwezig. 

Werkgroep “activiteiten voor jongeren in Burgum”. Taeke Doevendans vertegenwoordigde 

het Nut in deze werkgroep. De werkgroep heeft diverse activiteiten georganiseerd maar het 

aantal bezoekers viel tegen. Omdat “Kiehool” een muziekprogramma klaar heeft voor het 

volgend seizoen en een jongerenwerker van de “Foarikker” ook activiteiten voor de jeugd 

organiseert is het de vraag of het Nut nog betrokken moet blijven bij de werkgroep. 

In de bestuursvergadering van 27 oktober wordt besloten dit punt niet langer op de agenda te 

zetten.  



Van 15 januari t/m 27 februari 2010 is er in de bibliotheek een foto-expositie gehouden over 

“Wâldman” Douwe Postma. De foto’s zijn gemaakt door Taeke Doevendans. Voor deze 

expositie zijn de familieleden van Douwe Postma uitgenodigd (o.a. pakesizzer Gerrit Breteler) 

en diverse andere genodigden. Ook de leden van het Nut krijgen een uitnodiging. Iedereen is 

zeer content over de presentatie en het bezoek. De expositie krijgt later nog een vervolg in 

“Berchhiem”. 

Ook wordt er gewerkt aan het boek “Burgumers, verhalen zelf”. Een ieder die een mooie 

anekdote of verhaal over Burgum en Burgumers weet dat de moeite van het doorgeven waard 

is kan zijn/haar bijdrage inleveren bij het Nut. Er wordt royaal gehoor gegeven aan deze 

oproep. Het boek kan tzt besteld worden door Nut-leden en niet-leden. 

 

Het aantal Nut-leden is in 2010 flink gegroeid. Op 31 december staat de teller op 312 leden. 

Op donderdag 2 december wordt mevr. Coby Posthumus verwelkomd als 300
ste

 lid van het 

Nut. Zij ontvangt van de voorzitter een glascilinder met lentebloeiers. 

 

Om op de bibliotheek avonden huur van koffie/theekopjes (’t Roodhert,wel gratis stoelen, zelf 

halen/brengen) en huur van stoelen (de Pleats) te voorkomen schaft het Nut 25 stoelen aan in 

bruikleen voor de bieb avonden. Na 3 a 3 ½ jaar geeft ons dit al voordeel voor de toekomst. 

 

Er zijn in 2010 acht activiteiten georganiseerd. 

Het jaar start op 21 januari met een lezing door Bart de Haas. Deze “expert van de Canadese 

wildernis” vertelt over de Telegraph Expeditie, een tocht van 400 kilometer door zeer 

onherbergzaam gebied. Bart de Haas woont in British Columbia en begeleidt toeristen op 

survivaltochten. Met enige regelmaat is hij in Nederland voor het houden van lezingen. 

Op 28 januari staat een nieuwe activiteit van Nut Burgum gepland: Duits Buffet en “Tet 

Rozendal sjongt Marlène Dietrich”. Er zijn veel aanmeldingen voor deze avond. Er moeten 

zelfs mensen op de wachtlijst worden gezet. De avond is een groot succes. Bij het uitstekende 

duitse buffet kan men verschillende duitse wijnen proeven. Ook het optreden van Tet 

Rozendal valt goed in de smaak. 

Zondag 7 februari is er een optreden van “Irish Stew”. Deze “folk-muziekband” bezorgt de 

aanwezigen een gezellige middag. 

Op 11 maart volgt de jaarlijkse ledenvergadering. Er wordt op deze avond afscheid genomen 

van voorzitter Rinse van der Meer. Hij is 37 jaar bestuurslid geweest van het Nut.  

Na het officiële gedeelte is het de beurt aan tandarts Robert Huijser van Reenen. Hij geeft 

samen met zijn vrouw en dochters een lezing over zijn verblijf in Peru. De familie heeft daar 

2 weken gewerkt als vrijwilliger. 

Zaterdag 20 maart is er een optreden van Bouke van der Woude en Campbell Forbes.  

De “Kredo-avonden op 6 en 7 oktober 2010 kunnen niet doorgaan vanwege een ernstige 

blessure van de hoofdrolspeelster. Deze avonden worden verschoven naar 5 en 6 oktober 

2011. 

Op 31 maart volgt een culturele avond in de bibliotheek. Als gastspreker is aanwezig de heer 

Hylke Speerstra. Hij geeft een lezing over “It ferfolch fan in wrede paradys”. De muzikale 

omlijsting wordt verzorgd door Nanne Kalma en Ankie van der Meer. 

Donderdag 25 november geeft Aukje Veninga een lezing over haar voettocht van Leeuwarden 

naar Santiago de Compostella, een tocht over 2890 km in 120 dagen. 

De opkomst voor deze avond is groot. De avond wordt ook zeer gewaardeerd door de 

Burgumer pelgrims die zijn uitgenodigd. Aukje heeft de tocht samen met haar zwager 

gelopen. Aan de hand van een powerpoint-presentatie vertelt zij over deze mooie, maar ook 

barre tocht. 



Op zaterdag 2 december staat er een optreden gepland van de welbekende Teake van der 

Meer en Griet Wiersma. Zij bezorgen alle aanwezigen als vanouds een geweldige avond. 

De laatste activiteit op 8 december vindt plaats in de bibliotheek. Akke Berends en Marije 

Bijlsma, dochters van kunstschilder Klaas Koopmans, vertellen over het leven en werk van 

hun vader. 


