ALGEMEEN JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR VAN HET NUT
DEPARTEMENT LANGSTRAAT OVER HET VERENIGINGSJAAR 2021
Woord van de voorzitter Eric Dörr
Beste Nutsvrienden en -vriendinnen.
We waren blij in februari toen de coronamaatregelen versoepeld
werden.
We waren ook blij dat er eindelijk in twee jaar weer een drietal activiteiten
konden doorgaan. Al was het met enige vertraging.
Velen waren ook blij dat er weer carnaval mocht worden gevierd. Al was deze
versoepeling niet zo aan mij besteed. Na 60 jaar import Brabander te zijn is mijn
eigen enthousiasme daarvoor niet verhoogd.
Dat daarna de besmettingscijfers snel opliepen en in Brabant twee keer zo hoog
waren als in de rest van Nederland heeft niemand verbaasd.
Maar in deze onzekere tijden, ik schrijf dit stukje op de 19de dag na de inval in
Oekraïne, blijken heel andere zaken veel belangrijker te zijn. En dan weet ik nog
niet hoe het er voor staat wanneer u dit leest.
De blijdschap smelt weg. Dat stelt niets voor vergeleken met de situatie in
Oekraïne. Tsaar Wladimir de Eerste is erg onvoorspelbaar.
De strijd is nu wel erg dichtbij, op anderhalve dag rijden. Misschien speelt dat
wel sterk mee in onze beleving.
Laten we hopen dat iedereen, en niet alleen wij, zo snel mogelijk het normale
leven weer kan herpakken. En laten we onze eigen persoonlijke beschaving
koesteren.
Ik hoop u op 20 april weer te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet.
Eric Dörr
Voorzitter

VERSLAG SECRETARIS
Het verenigingsjaar liep van 1 januari t/m 31 december 2021

Bestuur
Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2021
Dhr. J.E.J. Dörr
Ds. B. de Graaf
Mw. A.M. Arts-de Vooght
Dhr. E. Gaakeer
Mw. H.A. de Bruin–Breet
Mw. Y. van Kleef

voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
activiteiten
activiteiten

Het bestuur kwam in het afgelopen jaar 6 maal bijeen voor een reguliere
vergadering.
De Algemene Ledenvergadering 2021 vond plaats op 1 september 2021 in
Ontmoetingscentrum “De Haven”. Na afloop va het officiële gedeelte verzorgde
ons lid Peter Broers een fascinerende lezing met Power Point presentatie over
Dante Alighieri met als thema “Inferno”.
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
partners de PCOB en Nut Heusden.

Ledenbestand
Aantal leden op 31 december 2020 106
Aantal leden op 31 december 2021 101

Er zijn in het afgelopen jaar helaas 2 leden overleden maar er hebben zich ook 3
nieuwe leden aangemeld en een aantal leden hebben hun lidmaatschap
opgezegd.
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
Ons sociaal leven en werk werden in het afgelopen jaar sterk beïnvloed door de
voortdurende Covid pandemie. Het grootste deel van onze geplande activiteiten
kon niet doorgaan. Ook in de periode rond Kerst en Oud en Nieuw moesten weer
activiteiten worden afgelast of verzet. Het Bestuur heeft getracht in contact te
blijven met de leden door het met regelmaat versturen van een ondersteunende
brief met een klein presentje. Ook werd een Quiz gemaakt voor de leden. De
belangstelling hiervoor was niet erg groot maar toch kon aan enkele leden een
prijsje worden uitgereikt.
Slechts 2 lezingen konden dit jaar gerealiseerd worden t.w.
Op 29 september Lezing door Joris van Sleeuwen over de
baksteen architectuur van de Hanzesteden .
Aantal belangstellenden: 41

Op 26 oktober Literaire lezing door Ozcan Akyol (Eus) in den
Bolder i.s.m. de Bibliotheek en den Bolder.
Aantal belangstellenden van ‘t Nut: 55

Annie Arts – de Vooght
Secretaris Nut Langstraat

VERSLAG PENNINGMEESTER

Het financiële verslag over het jaar 2021
Zoals in artikel 26 van de statuten is voorgeschreven, legt het bestuur jaarlijks
op de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde
financiële beleid en beheer. Ter voldoening hieraan biedt het bestuur u hierbij
zijn financieel verslag over 2021 aan. In het eerste overzicht wordt de staat van
baten en lasten gepresenteerd. In het daarop volgende overzicht wordt de
financiële positie van de vereniging beschreven.

Staat van Baten en Lasten

2021
Kolom 1

Baten / inkomsten

Kolom 2

Kolom 3

Begroting Realisatie Begroting
2021

2021

2022

Ontva ngen contri buties

1.500

1.410

1.500

Ontva ngs ten a ctivi tei ten

2.500

704

10.500

Vergoedi ng verga deri ng di s tri ct

0

0

0

Ba nkrente

0

0

0

4.000

2.114

12.000

Totaal baten

Kolom 1
Lasten / uitgaven
Kos ten a ctivi tei ten

Kolom 2

Klom 3

Begroting Realisatie Begroting
2021

2021

2022

2.500

798

10.000

-

Nog te betal en a ct. dec. 2019
Kos ten bes tuur

200

415

450

Kos ten a l gemene l edenverga deri ng

750

312

400

Kos ten hoofdbes tuur l a ndel i jk

200

-

200

repres entatie

0

153

0

0

200

0

Ka ntoorkos ten

100

93

100

Ba nkkos ten

150

172

175

75

150

150

0

295

0

3.975

2.587

11.475

25

-473

525

Dona tie Jul i na nfontei n

Kos ten webs i te
Overi ge kos ten(s l eutel ha nger)

Totaal lasten
Resultaat boekjaar

Toelichting op de staat van baten en lasten
In de staat van baten en lasten wordt de begroting 2021 als vertrekpunt
genomen (kolom 1).
Vervolgens worden de inkomsten en uitgaven over 2021 in beeld gebracht (kolom
2), zodat er een vergelijking tussen de werkelijke en begrote cijfers kan
plaatsvinden.
Tot slot geeft de staat van baten en lasten via de kolom begroting 2022 (kolom
3) inzicht in de begrote inkomsten en de voorgenomen uitgaven over 2022.

De baten 2021
Vorig jaar is het ledenaantal licht afgenomen, met 6 leden. Dit voornamelijk als
gevolg van Corona dat toch een aantal leden hebben opgezegd. Voor 2022 wordt
het ledenaantal weer op het niveau van voor Corona verwacht.

De lasten 2021
Evenals voorgaande jaren heeft het bestuur er op ingezet om de activiteiten
kostendekkend te organiseren, hetgeen nagenoeg het geval is.
Over 2021 is er sprake van een tekort. Dit tekort van € 473 is voornamelijk
veroorzaakt door een donatie aan de Julianafontein en het presentje voor alle
leden.
De jaarvergadering 2020 in 2021 is wel doorgegaan en deze kosten komen
volledig voor rekening van t Nut.

De begroting 2022
Voor 2022 is de verwachting dat het ledenaantal weer op het niveau van voor
Corona zal komen Daarom zijn de contributie-inkomsten begroot op ongeveer
hetzelfde niveau als in de begroting 2021.
De begroting laat verder zien dat de raming van de inkomsten en de uitgaven
voor de activiteiten niet geheel goed is in te schatten door Corona. Wat kan er
dit jaar wel en niet doorgaan? We gaan ervan uit dat alle geplande activiteiten in
2022 zullen doorgaan.
Het algemeen beeld van de begroting 2022 is dat de inkomsten en de uitgaven
nagenoeg in evenwicht zijn. Er is een klein positief saldo begroot van € 525.

Financiële positie 2021
Bezittingen

31-12-2021 31-12-2020
315

66

0

0

37.877

38.302

Sa l do s pa a rrekeni ng Va n La ns chot

0

0

Ka s

0

6

38.192

38.374

Sa l do ba nkrekeni ng ABN-AMRO
Sa l do ba nkrekeni ng Va n La ns chot
Sa l do s pa a rrekeni ng ABN-AMRO

Totaal bezittingen
Schulden

31-12-2021 31-12-2020

Nog te beta l en a cti vi tei t(EUS)
Voorui t ontva ngen contr./a cti vi tei ten 2020

Totaal schulden
Bezittingen minus schulden = vermogen
Afname vermogen

291

0

0

0

291

0

37.901

38.374
473

Toelichting op de financiële positie
Uit de financiële positie blijkt dat het vermogen van de vereniging in 2021 met een
bedrag van € 473 is afgenomen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar
de toelichting van de Lasten 2021.
De liquiditeitspositie is overigens ruim voldoende om de toekomst vol vertrouwen
tegemoet te zien.

Edward Gaakeer
Penningmeester

