Verslag uitgeoefende activiteiten 2018 (jaarverslag 2018)
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 2018 zeven keer en wel op 14 februari, 4 april, 23
mei, 11 juli, 12 september, 24 oktober en 12 december. Bestuursvergaderingen worden
gehouden in het kantoorpand van waterschap Noorderzijlvest te Groningen.
Bestuursvergaderingen worden als regel bijgewoond door onze technisch adviseur,
financieel adviseur en adviseur molenaarswoningen.
De volgende onderwerpen stonden in 2018 o.a. ter bespreking / ter besluitvorming op de
agenda:
-

Onderhoud molens, molenerven, molenaarswoningen (vast agendapunt)
Wel en wee van molenaars
Jaarverslag 2017 molenaars
Afronding historische verkenning molen Wilhelmina
Brim, onderhoud 2018
Onderhoud bosmaaiers
Herstel bevingsschade molenaarswoningen bij Eolus en De Jonge Held
Conceptbegroting 2018
Sleutelplan molens
Presentatie werk SDGP aan AB en DB waterschap Noorderzijlvest
Aanpak Noordermolen en opvoergemaal Noorddijk
Evaluatie functioneren bestuur SDGP
Controleverslag jaarrekening 2017
Evaluatie voorjaarsbijeenkomst (avond met molenaars) te Grijpskerk op 10 april
Definiëring begrip ‘reservemolenaar’
’t Witte Lam: heringebruikstelling poldermolen
Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywetgeving)
Groninger molenweekend 9 en 10 juni
Hilmahuistermolen 150 jaar
Aanschaf beachflags
Aanmelding bij Raad van State als partij in zaak gem. Appingedam – W. Zijp
(toeristisch voet- en fietspad Olinger koloniemolen te Laskwerd)
Zienswijze bestemmingsplan buitengebied gem. Zuidhorn (molenbiotoop Eolus)
Organisatie najaarsbijeenkomst 27 nov
Parkeren bij korenmolen Wilhelmina te Noorderhoogebrug
Declareren door molenaars
Meerjarenonderhoudsprogramma molenaarswoningen
Ommetje Zilvermeeuw, Onderdendam
Folder werving donateurs (voorstel en besluit)
Powerpointpresentatie SDGP
Evaluatie najaarsbijeenkomst 27 nov

Bijgewoonde bijeenkomsten / vergaderingen
-

30 jan: Erfgoedpartners: pilot ‘Ken je eigen Groninger molen’
11 sep: Erfgoedpartners: vergadering platform moleneigenaren

Bijeenkomsten met molenaars
Op 10 april en op 27 november werd een bijeenkomst met de molenaars gehouden. De
voorjaarsbijeenkomst vond plaats in Grijpskerk, de najaarsbijeenkomst in het kantoorpand
van waterschap Noorderzijlvest. De bijeenkomst op 10 april bestond uit twee delen:
bezichtiging van de gerenoveerde molen Westerhorner te Grijpskerk en een vergadering.
Op de agenda van 10 april stonden de volgende punten:
-

algemene zaken, o.a. verzekering en veiligheid
onderhoud molens 2018
meerjarenonderhoudsplannen 2019-2024
rondvraag

Op de agenda van 27 november stonden de volgende punten:
-

uitgevoerd onderhoud in 2018
subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) 2019-2024
onderhoud 2019
veiligheid
afronding historische verkenning molen Wilhelmina
rondvraag

Na de pauze hield Willem Rol, bestuurslid van Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie
een lezing over regelingen tussen waterschap en (polder)molenstichting(en).
Heringebruikstelling ’t Witte Lam
Op 9 juni is poldermolen ’t Witte Lam te Zuidwolde - in aanwezigheid van geldgever Joan
Oldenbeuving - weer in gebruik gesteld na een aanzienlijke tijd vrijwel stil te hebben gestaan.
Dit had twee oorzaken: de koningsspil was hoognodig aan vervanging toe en er was geen
vaste molenaar. Er werd een gulle gift ontvangen en er kwam een nieuwe molenaar in de
persoon van Dick Zeeman. ’t Witte Lam draait en maalt weer.
150-jarig bestaan Hilmahuistermolen
De Hilmahuistermolen te Visvliet (molenaar Marjan Meijer-Heidema) bestond in 2018 150
jaar. Hieraan is op 10 juni aandacht besteed tijdens een feestelijke bijeenkomst op het
molenerf aan de Oude Dijk. De voorzitter heette genodigden en belangstellenden welkom en
hield een toespraak. De molen kon - als stralend middelpunt – van buiten en van binnen
natuurlijk worden bezichtigd en er waren activiteiten voor jong en oud. De Stroatklinkers
zorgden voor muzikale bijdragen.
Nationale Molendag
Op zaterdag 12 en zondag 13 mei werd deelgenomen aan de Nationale Molendag.
Groninger Molenweekend
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni werd deelgenomen aan het Groninger molenweekend.
Het bestuur heeft – traditiegetrouw – alle molenaars enkele presentjes bezorgd.
Open Monumentendag
Op zaterdag 8 september en zondag 9 september werd deelgenomen aan Open
Monumentendag.

Externe contacten
Incidenteel waren er contacten met waterschap Noorderzijlvest, gemeenten, provincie
Groningen, subsidiënten, Erfgoedpartners, Het Groninger Molenhuis, De Hollandsche Molen,
het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Monumentenwacht Groningen, Het Groninger
Landschap, verzekeraars, molenrestauratie- en onderhoudsbedrijven e.a.

