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Algemene gegevens
De vereniging
Departement Voorschoten van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen - hierna te noemen
het Nut - werd op 1 juli 1869 opgericht.
Statuten
De statuten van de landelijke vereniging zijn laatstelijk gewijzigd op 11 juli 2006.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Statutaire zetel
Het Nut is gevestigd aan de Cor van Osnabruggelaan 4 te Voorschoten (2251 RG).
Handelsregister
Het Nut staat onder nummer 40445974 ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel Den Haag.
Bankrelatie
Bij de Triodosbank zijn de bankzaken van het Nut ondergebracht.
Beleggingen zijn gedeponeerd bij de Binck Bank.
Accountant
Het bestuur heeft gezien de omvang en de kosten besloten voor dit boekjaar geen externe
accountant te benoemen.
Website
Onder www.nutvoorschoten.nl wordt periodiek actuele informatie onderhouden.
Onder www.nutalgemeen.nl is de informatie van het overkoepelende Nut bereikbaar.
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Samenstelling van het bestuur
Per 31 december 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam

Functie

Sinds

Termijn

Aftredend op

Dhr. M. van Staalduine

voorzitter

18-03-2013

2de

18-03-2021

Mevr. J.A. Buijs

secretaris

04-11-2010

3de

04-11-2022

penningmeester

28-11-2018

1ste

28-11-2022

Dhr. J. Hemelaar

lid

01-12-2011

2de

01-12-2019

Mevr. A.J.M. Nijhuis

lid

18-03-2013

2de

18-03-2021

Dhr. H.J.W. Oosterveld

Per 1 januari 2012 zijn bestuursleden maximaal voor drie termijnen van vier jaar elk
benoembaar.
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Verslag van het bestuur over het jaar 2018
Historie
Het Nut, departement Voorschoten, komt voort uit de in 1784 opgerichte landelijke
maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Deze vereniging heeft tot doel het educatieve en
culturele niveau te bevorderen. Departement Voorschoten is opgericht in 1869.
De Departementen hebben een veelheid aan activiteiten ontwikkeld die veelal lokaal in
fusies zijn opgegaan, nadat de verzuiling verdween en dit soort organisaties uitgroeiden tot
regionale of landelijke organisaties. Te noemen zijn scholen, bibliotheken en spaarbanken.
Zo ook in Voorschoten, de bibliotheek is opgegaan in een fusie, de nutspaarbank is nu SNS
Bank en heet straks hopelijk weer Volksbank en de Nutsbasisschool is een zelfstandige
vereniging. Ook waren er culturele evenementen als voorstellingen en beurzen die nu niet
meer op lokaal niveau worden georganiseerd.
In deze trend heeft het Nut in Voorschoten in de negentiger jaren haar betrokkenheid bij
evenementen verloren.
Vanaf dat moment is het Nut een slapend bestaan gaan leiden. Er zijn sinds die periode
geen betalende leden meer en in 2008 werd de doelstelling opnieuw geformuleerd en
functioneert de facto als een fonds.
Het opgebouwde vermogen is door rente en belegging gegroeid. Het uitkeren van de
jaarlijkse aanwas aan projecten is geen doel op zich zelf. Jaarlijks wordt bekeken op basis
van de ontvangen aanvragen of een uitdeling ten laste van het toevertrouwde vermogen past
binnen de doelstelling. Er worden geen activiteiten meer ontplooit.
Doelstelling
De vereniging heeft tot doel initiatieven in Voorschoten te ondersteunen op maatschappelijk
en cultureel gebied, die daarna een gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan. Een
ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van een schenking, voorschot, lening of
garantstelling.
Beleid
De financiële ondersteuning richt zich zowel op nieuwe projecten met een structureel
karakter als op bestaande activiteiten die een doorstart moeten maken. Daar de gelden
indertijd door de Voorschotense bevolking bijeen zijn gebracht, moet de bevolking van
Voorschoten van deze projecten kunnen profiteren. Dat betekent dat ze op Voorschoten
betrekking moeten hebben, of dat Voorschoten er een centrale rol in speelt.
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Voorwaarde voor ondersteuning
a.
b.
c.
d.
e.

Voorziet in sociaal maatschappelijke behoefte of impuls culturele leven.
Voorschoten en Voorschotenaren staan centraal.
Geen eenmansactie.
Meerdere financieringsbronnen.
Het Nut ondersteunt geen commerciële initiatieven en plannen waarvoor de overheid
een subsidiepotje heeft.

Zie voor nadere criteria www.nutvoorschoten.nl bij Voorwaarden.
Verslag van werkzaamheden
In het verslagjaar kwam het bestuur zes maal in vergadering bijeen. In deze periode zijn de
volgende aanvragen ontvangen en voldaan;
 De Natuurspeeltuin Voorschoten heeft in 2018 het tweede deel van de toegezegde
bijdrage ontvangen, te weten €. 2.500.
 Nationale Voorleesdagen: alle basisscholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse
opvang hebben een exemplaar van het prentenboek gekregen wat centraal staat
tijdens de Nationale Voorleesdagen van 2018. Een jaarlijks terugkerend NUT-project.
De kosten bedroegen € 927.
 Het Buurthuis van de Toekomst ontving een bijdrage van € 500 voor de organisatie
van een sportkamp.
 De Stichting Podium Jong Professionals Jazz ontving € 500 ter promotie van hun 25
jarig jubileum.
 De Stichting Key2Singing ontving een bijdrage van € 300 voor een concert in Kasteel
Duivenvoorde.
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Balans per 31 december 2018
2018

2017

2016

ACTIVA
Belegging en effecten
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal

0
170.724

0
176.321

201.503
7.138

170.724

176.321

208.641

170.724

176.321

208.591

0

0

0

170.724

176.321

208.641

PASSIVA
Vrij besteedbaar eigen
vermogen
Algemene reserve
Schulden op korte en
lange termijn
Totaal

Staat van baten en lasten over 2017
2018

2017

2016

BATEN
Opbrengst beleggingen
Rente / coupons
Totaal baten

0
0
0

4.051 (-/-)
6.370
2.319

3.031 (-/-)
6.446
3.415

LASTEN
Projecten
Kosten van Organisatie
Kosten van bestuur
Totale lasten

4.727
478
392
5.597

32.919
1.022
646
34.587

8.183
540
367
9.090

De mutatie in het vermogen van €. 5.597 is het verschil tussen de baten en de lasten.
Organisatiekosten is een verzamelnaam van bankkosten, publiciteitskosten, de afdracht aan
de landelijke vereniging Maatschappij tot Nut Algemeen alsmede onderzoekskosten van
aanvragen ter ondersteuning.
Financieel beleggingsbeleid
Vermelde beleggingen waren Nederlandse staatsobligaties met een gemiddeld rendement.
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