
 

ALGEMEEN JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR VAN HET NUT 

DEPARTEMENT LANGSTRAAT OVER HET VERENIGINGSJAAR  2020 

Woord van de voorzitter Eric Dörr 

Op 2 september 2020 werd een uitgestelde ALV gehouden waarin 

alsnog verantwoording werd afgelegd over het reilen en zeilen in het 

verenigingsjaar 2019. Door de uitbraak van het coronavirus in 

maart 2020 mochten niet eerder grotere groepen samenkomen en 

waren we genoodzaakt alle geplande activiteiten voor 2020 te cancelen. De ALV 

werd deze keer in een prachtige locatie gehouden i.v.m. de strikte voorschriften 

van het RIVM om de 1½ m afstand aan te houden. Dankzij ons nieuwe 

bestuurslid Edward Gaakeer mochten wij gratis gebruik maken van de 

businessclub van RKC te Waalwijk.  

 

VERSLAG SECRETARIS 

Het verenigingsjaar liep van  1 januari t/m 31 december 2020  

 

Bestuur 

Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2020 

Dhr. J.E.J. Dörr voorzitter 

Ds. B. de Graaf vicevoorzitter 

Mw. A.M. Arts-de Vooght secretaris  

Dhr. E. Gaakeer penningmeester 

Mw. H.A. de Bruin–Breet activiteiten 

Mw. Y. van Kleef activiteiten 

Het bestuur kwam in het afgelopen jaar 7 maal bijeen voor een reguliere 

vergadering. 

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering 2019 vond plaats op 2 september 

2020 in de Businessclub van RKC in Waalwijk. Tijdens deze vergadering werd 

met instemming  van de leden Boudewijn de Graaf herbenoemd in het bestuur in 

de functie van vicevoorzitter. Afscheid werd genomen van dhr. C. de Wit die 

gedurende een periode van 2 jaar de functie van penningmeester tot volle 

tevredenheid vervulde. Hij kon deze avond helaas niet aanwezig zijn. Als 

opvolger werd met instemming van de aanwezigen benoemd dhr. E. Gaakeer. 



Na het officiële gedeelte verzorgde Boudewijn de Graaf een boeiende causerie 

met als titel “Barre…. Maar bijzondere tijden”. De avond werd afgesloten met een 
gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. 

 
Website/communicatie 

De website van ‘t Nut Langstraat 

(www.nutlangstraat.nl) wordt gebruikt als extern 

communicatiemiddel. Ieder halfjaar wordt hierop 

o.a. het nieuwe activiteitenprogramma 

gepubliceerd. Op de site is ook een link naar onze 

partner Stichting Honsoirde en de PCOB.  

 

Ledenbestand 

Aantal leden op 31 december 2020: 106 

Er zijn in het afgelopen jaar helaas 5 leden overleden maar er hebben zich ook 5 

nieuwe leden aangemeld waardoor het aantal gelijk blijft.  

Nieuwe leden zijn van harte welkom ! 

Voor leden geldt met betrekking tot het lidmaatschap: 

Lidmaatschap staat open voor iedereen. 

De contributie bedraagt € 15,00 p.p.    

Activiteiten worden zo veel mogelijk budgetneutraal 

georganiseerd.  

CULTURELE EN EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

Ieder jaar weer probeert het Bestuur een gevarieerd programma samen te 

stellen zodat er voor iedereen wel wat bijzit. Helaas moesten bijna alle geplande 

activiteiten geannuleerd worden i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus. 

Slechts 2 activiteiten konden in het voorjaar 2020 gerealiseerd worden t.w. de 

lezing over de geschiedenis van Jazz en Blues door Joop van Velzen, een bezoek 

aan het Textielmuseum in Tilburg en een rondleiding door de LocHal.  In Najaar 

2020 vond de uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaats en Carla van Bree 

verzorgde nog een lezing over de schilder Jan Mankes. 

Waalwijk, 24 mei 2021 

 

 

 

 


