
Jaarverslag van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Nutsdepartement Bergum e.o. 

Verenigingsjaar 2022. 

Het bestuur is dit jaar 7 maal bijeen geweest om te vergaderen, thuis bij de bestuursleden.  
De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op donderdag 17 maart 2022.  
De landelijke Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 14 mei in Zaanse Schans. 
Twee bestuursleden waren hierbij aanwezig. 
De Regionale Vergadering van de Friese Nutsdepartementen, georganiseerd door Gorredijk, 
vond plaats op 7 november 2022 in de bibliotheek van Gorredijk. Aanwezig waren de 
departementen Bergum e.o., Gorredijk en Wolvega.  

9 januari De NUT voorstelling Weima …. In Glinstra State  is vanwege de 
coronamaatregelen niet door gegaan. Hopelijk kan dit in 2023 wel weer 
gewoon. 

28 januari NUT diner in combinatie met Spelshow “Ik hou van”.  

17 maart Ledenvergadering. Bij de ledenvergadering waren 50 leden aanwezig en 8 
bestuursleden. Nini en Didi namen afscheid van het bestuur. Sjetsje en 
Jolanda zijn de nieuwe bestuursleden. Na de pauze kreeg Nyk de Vries het 
woord.    

8 april Jakedogs => er waren ongeveer 70 mensen bij aanwezig. Het was een 
geslaagde avond met mooie muziek. Aan het eind van de avond is er ook 
nog gedanst.  

13 april Lezing Yvonne Kroonenberg in samenwerking met dbieb en gehouden in de 
Pleats. Er waren 75 belangstellenden. Een deel hiervan was geen NUT lid. 
De lezing was erg goed.  

24 september Met 2 bussen naar de Floriade in Almere. Ongeveer 100 leden gingen hier 
mee naar toe. Een geslaagde dag, ondanks de gebrekkige organisatie van 
Florida kant. Ik heb begrepen dat het lekker rustig was, de terugweg in de 
bus. 

6 oktober Kentucky Snake Oil => ongeveer 150 leden waren aanwezig op deze 
muzikale avond. Prachtige muziek door 4 professionele muzikanten. 

26 oktober Lezing in de Bieb van Erik Betten over De Fries. Bestaat DE wel? Ongeveer 
50 personen bij aanwezig. Mooie interactieve lezing. 

17 november Liedjesprogramma Ferlet van Janneke Warringa. Ondanks het herfstige 
weer toch ruim 100 personen aanwezig. Prachtige voornamelijk Friese 
liedjes gezongen door 2 mooie stemmen begeleidt door piano en cello. 

8 december Folkkoor Rolling Home uit Sneek. Ongeveer 210 leden waren aanwezig bij 
deze voorstelling. De techniek ging niet helemaal goed. Het was niet 
helemaal wat er van verwacht werd. 

12 december Film “Grutte Pier” van Steven de Jong. Een spontane ingelaste voorstelling. 
Vanwege de belangstelling (320 leden) tweemaal uitgevoerd, 1 x s middags 
en 1 x s avonds. Vooraf een interview door onze voorzitter met Steven.  


