
	  

 
Beleidsplan Nutsdepartement       
Groningen-Haren 

1.Doelstelling 
Het departement Groningen-Haren is een vereniging opgericht op 31 december 1791 met statuten die 
laatstelijk zijn gewijzigd en opnieuw opgemaakt op 19 december 1994. Het departement stelt zich conform 
art.5 der statuten ten doel het welzijn, in de ruimste zin, van individu en samenleving te bevorderen.  Alle 
activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.  
 
2.Organisatie 
Het departement Groningen-Haren is lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement is 
een vereniging met leden. Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering waarin 
verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en activiteiten van het afgelopen jaar en het beleid 
voor het volgende jaar wordt vastgesteld. 
 
3.Activiteiten  
De activiteiten van het departement zijn de volgende;  
-  het organiseren - al dan niet in samenwerking met andere organisaties - van culturele evenementen 

voor haar leden en niet-leden 
- het financieel ondersteunen van culturele initiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn 

met de doelstelling van het departement.  
 
4.Inkomsten 
De inkomsten van het departement bestaan uit:  
a. de contributies van de leden;  
b. donaties;  
c. onkostenvergoedingen en incidentele uitkeringen van de Mij. tot Nut van ’t Algemeen;   
d. erfstellingen, legaten en schenkingen;  
e. subsidies;  
f. gekweekte renten en dividenden;  
g. andere baten.  
 
5.Financieel beheer 
Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de penningmeester. Het 
departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de penningmeester. De door de bestuursleden 
en vrijwilligers - in het belang van het departement - gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed 
overeenkomstig de door het departement vastgestelde normen.  
De gelden van het departement worden beheerd / belegd op een wijze waarbij de liquiditeit, soliditeit en 
rendement is gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Ter bevordering van de doelstelling 
en de werkzaamheid van het departement, kunnen in beperkte mate uit het vermogen van het departement, 
mits dit, gelet op andere belangen, van voldoende omvang is, geldleningen worden verstrekt of giften 
worden verstrekt aan derden. 
 
Bestuur en bereikbaarheid departement 
Het bestuur van het departement bestaat uit de volgende personen: 
Voorzitter:    H. van Donselaar, Koelandsdrift 19, Onnen; tel. 050-4062640 
Secretaris:   J.A.A. Kamphuis, Westerveen 9, Haren; tel. 050-3010871 
Penningmeester: P.G. Hiensch, Dennenlaan 4, Glimmen; tel. 050-4061293 
Bestuursleden:  M.S. Ringelink-Meesman, Meerweg 289, Haren; tel. 050-3080884 
   H.G. Hurenkamp, Rijksstraatweg 81, Haren; tel. 050-5340131 
   M.R. de Jong, Van Leeuwenhoeklaan 12, Haren; tel. 050-5345308 
 
Contact gegevens: Nutsdepartement Groningen-Haren 
   t.a.v. dhr. J.A.A. Kamphuis 
   Westerveen 9, 9751 HT Haren (GN) 
   Tel. 050-3010871 
   Email:   info@nutsdepartementgroningenharen.nl 
   Website:  www.nutsdepartementgroningenharen.nl    


