Verslag uitgeoefende activiteiten 2017 (jaarverslag 2017)
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 2017 zeven keer en wel op 25 januari, 1 maart, 19
april, 7 juni, 13 september, 1 november en 20 december. Bestuursvergaderingen worden als
regel gehouden in het kantoorpand van waterschap Noorderzijlvest te Groningen.
Harry Ruben moest begin 2017 om gezondheidsredenen noodgedwongen stoppen met het
voorzitterschap en als bestuurslid. Carla Alma heeft zijn taken tien maanden waargenomen.
Een nieuwe voorzitter werd gevonden in de persoon van Jan Oomkes.
Bestuursvergaderingen worden als regel bijgewoond door onze technisch adviseur,
financieel adviseur en adviseur molenaarswoningen.
De volgende onderwerpen stonden in 2017 o.a. ter bespreking / ter besluitvorming op de
agenda:
-

Onderhoud molens, molenerven, molenaarswoningen (vast agendapunt)
Overdracht korenmolen Wilhelmina aan Het Groninger Landschap (eind 2017 nog
niet gerealiseerd)
Gesprek en afspraak met Monumentenwacht Groningen over bouwkundige inspectie
alle molens
Bijlage bij overeenkomst met 75+-molenaars
Ontsluiting molen Zuidwendinger te Vierverlaten (eind 2017 nog niet gerealiseerd)
Jaarrekening 2016
Verzekering molens
Leefbaar maken bovenverdieping molenaarswoning bij poldermolen Eolus
Gebruik sociale media door molenaars
Molenbiotoop (algemeen)
Toegangspad Olinger Koloniemolen te Laskwerd
Biotoop Krimstermolen te Zuidwolde
Biotoop korenmolen Wilhelmina te Noorderhoogebrug
Subsidieverzoek 3 poldermolens gemeente Loppersum (afgewezen)
Subsidieverzoek 2 poldermolens gemeente Bedum (vooralsnog afgewezen)
Evaluatie voorjaarsbijeenkomst met molenaars (14 maart)
Verzoek vestigen erfdienstbaarheid (recht van overpad) Molenstreek 3, Groningen
Bezwaarschrift tegen aanleg steigers Aduarderdiep t.h.v. nr. 3 (molenaarswoning en
poldermolen Eolus)
Jubilea vrijwillige molenaars
Gift Molenfonds, bestemming ’t Witte Lam (vervanging koningsspil)
Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders
Subsidieverzoek ANWB-praatpaal als informatiezuil molen De Eendracht te
Sebaldeburen (verzoek afgewezen, door molenaar gerealiseerd via gem. Grootegast)
Taxatie alle molens door Van Reeuwijk, bouwmeester, Arum
Aanstelling nieuwe molenaar, Egbert Reining, op molen De Palen te Westerwijtwerd
en De Zilvermeeuw te Onderdendam
Ontwerpbestemmingsplan Cultureel erfgoed gemeente Loppersum (zienswijze
ingediend)
Meerjarenonderhoudsplan molenaarswoningen

-

Bestemmingsplan gemeente Appingedam m.b.t. Olinger Koloniemolen i.c. recreatief
wandel- en fietspad (zienswijze ingediend)
Gesprek met Beheer & Onderhoud provincie Groningen over molenbiotoop en
windvang Krimstermolen te Zuidwolde (resulterend in onderhoudsafspraak)
Evaluatie najaarsbijeenkomst met molenaars (14 november)
Pilot ‘Ken je eigen Groninger molen’
Opstalverzekering molens
Begroting 2018
BRIM / SIM 2019-2024

Bijgewoonde bijeenkomsten
-

14 maart: bijeenkomst platform Moleneigenaren: beleidsregels budget restauratie
rijksmonumenten Groningen, pilot bouwhistorisch onderzoek, molentoekomst
16 maart: Erfgoedpartners: ‘Hoe maak je erfgoed zichtbaar?’
24 mei: Erfgoedpartners: inspiratiebijeenkomst Maand van de geschiedenis / Erfgoed
aan tafel
22 september: ontmoeting en overleg met bestuur molenstichting Midden- en OostGroningen (MSMOG) te Noordbroek

Excursie
Op 19 april bezocht het bestuur, in gezelschap van de technisch adviseur, poldermolen De
Zuidwendinger te Vierverlaten, molenbouwer Dunning te Adorp, poldermolen Koningslaagte
tussen Adorp en Zuidwolde, poldermolen ’t Witte Lam te Zuidwolde en korenmolen
Wilhelmina te Noorderhoogebrug.
Bijeenkomsten met molenaars
Op 14 maart en op 14 november werd een bijeenkomst met alle molenaars gehouden. Op de
agenda van 14 maart stonden de volgende onderwerpen:
-

overeenkomst bestuur SDGP – vrijwillige molenaars
jaarverslag molenaars
website (gevraagd: bijdrage van molenaars)
donateurs (werving)
bosmaaiers
passessie kleding en schoenen

Op de agenda van 14 november stonden de volgende onderwerpen:
-

onderhoud molens en molenerven, molenbiotoop en veiligheid
meerjarenonderhoudsprogramma molenaarswoningen
bijdrage van Johan van der Dong (kleinzoon van Willem van der Dong, molenaar van
1940-1956 op de Zuidwendingermolen) over poldermolen De Zuidwendinger
afscheid oud-voorzitter Harry Ruben

Nationale Molendag
Op zaterdag 13 en zondag 14 mei werd deelgenomen aan de Nationale Molendag.
Groninger Molenweekend
Op zaterdag 10 en zondag 11 juni werd deelgenomen aan het Groninger molenweekend.
Het bestuur heeft alle molenaars uniforme werkkleding met het logo van Stichting De
Groninger Poldermolens erop, een pet of muts naar keuze en werkschoenen bezorgd.

Open Monumentendag
Op zaterdag 10 september werd deelgenomen aan Open Monumentendag.
Contacten
Incidenteel waren er contacten met o.a. waterschap Noorderzijlvest, molenaars, gemeenten
en provincie Groningen, subsidiënten, Erfgoedpartners, Het Groninger Molenhuis, De
Hollandsche Molen, het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Monumentenwacht Groningen, Het
Groninger Landschap, verzekeraars, molenrestauratie- en onderhoudsbedrijven enz.

