Verslag uitgeoefende activiteiten 2016 (jaarverslag 2016)
Startbijeenkomst
De startbijeenkomst van Stichting De Groninger Poldermolens vond plaats op 8 december
2015 in het kantoorpand van waterschap Noorderzijlvest te Groningen. Uitgenodigd en
aanwezig waren: de molenaars, oud-bestuursleden van de drie voormalige molenstichtingen
Fivelingo, Hunsingo e.o. en Westerkwartier e.o. en de bestuursleden van Stichting De
Groninger Poldermolens.
De avond zag er als volgt uit: welkomstwoord, warm buffet, informatie over opzet en
totstandkoming van de nieuwe stichting, presentatie van de restauratie van de Kloostermolen
te Garrelsweer door de molenaar, aankondiging eigen website, presentatie van de
bestuursleden en kandidaat-bestuursleden van de nieuwe poldermolenstichting, afscheid
van de bestuursleden van de opgeheven molenstichtingen.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 2016 acht keer en wel op 14 maart, 7 april, 12 mei,
7 juli, 5 september, 19 oktober, 23 november en 21 december.
Bestuursvergaderingen worden als regel bijgewoond door onze technisch adviseur,
financieel adviseur en adviseur molenaarswoningen.
De volgende onderwerpen stonden o.a. ter bespreking / ter besluitvorming op de agenda:
-

bestuurssamenstelling, functieverdeling, uitbreiding aantal bestuursleden
relatie molenstichting – waterschap (m.n. financieel)
rol adviseurs (technisch, financieel, molenaarswoningen)
contact met molenaars
verzekering molens
financieel jaarverslag 2015
subsidiënten, fondsen
begroting 2016
onderhoud molens, molenerven en molenaarswoningen (vast agendapunt)
offertes website
overdracht korenmolen Wilhelmina aan Groninger Landschap (streefdoel)
archief voormalige molenstichtingen
website, logo en huisstijl (www.degroningerpoldermolens.nl)
molencontract vrijwillige molenaar (harmonisatie, actualisatie)
veiligheids- en gezondheidsbeleid (harmonisatie, actualisatie)
declaraties, onkostenvergoeding molenaars
donateurs
molenbeleid (beleidsplan)
voorstel bosmaaiers
voorstel uniforme kleding en schoenen voor molenaars
begroting 2017
diversen

Overleg met Groninger Molenhuis
Op 22 maart werd op uitnodiging van het Groninger Molenhuis deelgenomen aan het
algemeen molenoverleg. De volgende onderwerpen stonden op de agenda:
-

rapport Molentoekomst (met beleidsadviezen voor de overheid)

-

-

molentoekomst in Groningen: monumentale waarden in relatie tot de erfgoedmonitor
van de provincie en de problematiek van aardbevingen, en in relatie tot de
beschikbare financiën voor onderhoud en restauratie in een dunbevolkte regio
de pilot Ken je eigen Groninger molen, aanpak voor inventarisatie en waardering van
molens (bouwhistorisch onderzoek)
molenorganisaties en vrijwilligers
de vraag op welke wijze molens een bijdrage kunnen leveren aan de
maatschappelijke omgeving, bijv. als toeristisch informatiepunt
het J.B. Scholtenfonds, cofinanciering BRIM

Op 13 december vond op ons verzoek overleg plaats met het Groninger Molenhuis over de
praktijk van subsidiëring door de provincie Groningen.
Avond met molenaars
Op 24 mei werd een avond met alle molenaars gehouden. De bijeenkomst had de volgende
doelen: voorstelrondje nieuwe bestuursleden, informatieverstrekking over diverse
onderwerpen, bespreking vormgeving toekomstige contacten met molenaars.
Fari design & communicatie presenteerde het ontwerp van onze website
(www.degroningerpoldermolens.nl). Afscheid werd genomen van de administratief adviseur.
Regioavonden
Op 19 en 20 september vonden de zgn. regioavonden plaats. De start van de avond vond
plaats in een van onze molens, het vervolg in een vergaderzaal.
Op de agenda stonden de volgende onderwerpen: onderhoud molens en molenerf,
veiligheid, open dagen, website, het gebruik van sociale media, declareren, het nieuwe
molencontract en rondvraag.
Nationale Molendag
Op za 14 en zo 15 mei werd deelgenomen aan Nationale Molendag.
Groninger Molenweekend
Op za 11 en zo 12 juni werd deelgenomen aan het Groninger molenweekend. Op deze
dagen was het helaas nagenoeg windstil.
Traditiegetrouw heeft het bestuur alle molenteams een presentje bezorgd als blijk van
waardering voor hun inzet.
Open Monumentendag
Op za 10 september werd deelgenomen aan Open Monumentendag.
Contacten
Incidenteel waren er contacten met o.a. waterschap Noorderzijlvest, de adviseurs,
molenaars, subsidiënten, Het Groninger Landschap, De Hollandsche Molen, verzekeraars,
molenrestauratie- en onderhoudsbedrijven enz.
Website
Onze stichting heeft de ANBI-status verkregen. Om aan alle ANBI-voorwaarden te voldoen is
in de loop van de tweede helft van 2016 de vereiste informatie op onze website geplaatst.

