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Verslag uitgeoefende activiteiten 2019 (jaarverslag 2019) 

 

Bestuurssamenstelling 

De samenstelling van het bestuur van Stichting De Groninger Poldermolens was in 2019 als volgt: 

Jan Oomkes, voorzitter 

Wim Huisman, secretaris (tot 28 maart 2019 bestuurslid namens het Algemeen Bestuur van 

waterschap Noorderzijlvest, daarna op persoonlijke titel) 

Stoffer Jan Haan, penningmeester 

Remt Meijer, bestuurslid 

Paul Tameling, bestuurslid namens het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest (opvolger 

van Carla Alma, lid namens het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest, die op 22 mei 2019 

afscheid nam) 

Herman Beerda, bestuurslid namens het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 2019 zeven keer en wel op 13 februari, 3 april, 22 mei, 10 

juli, 11 september, 23 oktober en 11 december. Bestuursvergaderingen worden gehouden in het 

kantoorpand van waterschap Noorderzijlvest te Groningen. 

Bestuursvergaderingen worden als regel bijgewoond door technisch adviseur Anne Wieringa van 

Wieringa molenbouwadvies te Winsum, door financieel adviseur Anne de Jong van Administratief 

Dienstencentrum Welzijn (ADW) te Leek en door adviseur molenaarswoningen Gerard Zeemans, 

werkzaam bij waterschap Noorderzijlvest. 

De volgende onderwerpen stonden in 2019 o.a. ter bespreking / ter besluitvorming op de agenda 

- Onderhoud molens, molenerven, molenaarswoningen (vast agendapunt) 

- Contact met molenaars 

- Format jaarverslag molenaar  

- Molendagen  

- Protocol wiekstanden 

- Verzekering molens (meerdere keren op agenda) 

- 200-jarig bestaan Zuidwendinger te Vierverlaten (meerdere keren op agenda) 

- Aanmaak drie e-mailadresbestanden: bestuur (incl. adviseurs), molenaars, vrijwilligers 

- PR: molenfolder (meerdere keren op agenda; klaar op 10 juli) 

- Jaarrekening 2018 en controleverslag jaarrekening 2018 

- Voorstel tot wijziging van de statuten (van 2 DB-leden naar 1 DB-lid en 1 AB-lid van 

waterschap Noorderzijlvest) (op 17 dec 2019 notarieel vastgelegd) 

- Jaarverslag 2018 molenaars (over alle 18 molens verslag ontvangen!) 

- Evaluatie voorjaarsbijeenkomst met molenaars en Groninger molenweekend 

- Reactie op ingediende zienswijze bestemmingsplan buitengebied gemeente Westerkwartier 

(molenbiotoop Eolus te Den Ham) (gegrond) 

- Subsidies en cofinanciering 

- Opslaan uitgebreide digitale documenten 

- Ontvangen nalatenschap: aanvaarding en bestemming (besluit in 2020) 

- Uitwerking compensatieregeling aardbevingen molenaarswoningen 

- Afronding historische verkenning korenmolen Wilhelmina (subsidie toegekend) 

- Evaluatie najaarsbijeenkomst met molenaars 

- 150-jarig bestaan Zilvermeeuw te Onderdendam in 2020 (ideeën en activiteiten) 

- Tekstontwerp voor informatiebord over Zilvermeeuw i.h.k.v. ommetje Onderdendam 

- Offerte technisch onderhoud 2020 
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Bijgewoonde bijeenkomsten / vergaderingen 

- 20 mrt: Erfgoedpartners: vergadering platform moleneigenaren (subsidieregelingen, 

toiletregeling, lesmolens, Groninger molenweekend, molenlied, evaluatie pilot ‘Ken je eigen 

Groninger molen’: Langelandster; molenbiotopen (hebben hoogspanningskabels er invloed 

op?), draagvlak omwonenden, snoeibeleid, kapbeleid; n.a.v. gemeentelijke herindelingen: 

gemeentelijk beleid inzake erfgoed (continuering subsidiëring; financiering); presentatie over 

wat een molenstichting doet (lobby); educatie: cursus, molenmaat, leskisten; 

aardbevingsproblematiek 

- 10 mei: bijwonen officiële opening ommetje Windlust te Overschild (op uitnodiging van 

molenstichting Midden- en Oost-Groningen) 

- 28 jun: bijeenkomst bouwkundigen gemeente Groningen en molendeskundigen RCE 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) gelet op 3 molens, bijgewoond door o.a. onze 

technisch adviseur 

Bijeenkomsten met molenaars 

Twee keer per jaar wordt er een bijeenkomst met molenaars gehouden. In 2019 vonden ze plaats op 

9 april en 26 november. De voorjaarsbijeenkomst was in Oostwold (Westerkwartier), de 

najaarsbijeenkomst in Thesinge. De bijeenkomst op 9 april bestond uit twee delen: bezichtiging van de 

200-jarige molen Zuidwendinger te Vierverlaten/Hoogkerk en een vergadering.  

Het doel van deze bijeenkomsten is: het bezoeken van een van de molens op locatie, contact tussen 

bestuur, adviseurs en molenaars over allerlei molenzaken, het uitwisselen van ervaringen tussen 

molenaars, ontmoeting en gezelligheid onder het genot van een drankje en een hapje. 

Op de agenda van 9 april stonden de volgende punten: 

- mededelingen van het bestuur 

- algemene zaken, zoals veiligheid 

- onderhoud molens, molenerven, molenaarswoningen 

- rondvraag 

Op de agenda van 26 november stonden de volgende punten: 

- mededelingen van het bestuur 

- uitgevoerd onderhoud in 2019 

- filmpje over de restauratie van poldermolen Zwakkenburger 

- rondvraag 

200-jarig bestaan Zuidwendinger 

Poldermolen Zuidwendinger te Vierverlaten/Hoogkerk (molenaars Anja Hoogduin en de heren Korf en 

Herbrink) bestond in 2019 200 jaar. Hieraan is op 26 november aandacht besteed tijdens de 

najaarsbijeenkomst. Eerder was er op za 26 okt al een kleine expositie in de molen. Aan alle 

molenaars en adviseurs is ter herdenking van het 200-jarig bestaan van de Zuidwendinger door het 

bestuur een roersel (roestvrijstalen lepeltje, bekroond met wiekenkruis, ontworpen door beeldend 

kunstenaar Reinier van den Berg) uitgereikt (wat zeer op prijs werd gesteld). 

Nationale Molendag 

Op zaterdag 11 en zondag 12 mei werd deelgenomen aan de Nationale Molendag. Het thema was 

‘Ontmoet de molenaar’. 

Groninger Molenweekend 

Op zaterdag 8 en zondag 9 juni werd deelgenomen aan het Groninger molenweekend. 

Traditiegetrouw heeft het bestuur alle molenaars enkele presentjes bezorgd. 
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Open Monumentendag 

Op zaterdag 14 september en zondag 15 september werd deelgenomen aan Open Monumentendag. 

Het thema was ‘Plekken van Plezier’. 

Het verschilt van molen tot molen (van molenaar tot molenaar) hoe er vorm en inhoud aan de 

bijzondere molendagen wordt gegeven. Zie voor verslagen, verhalen en foto’s onze website 

www.degroningerpoldermolens.nl (onder Onze molens). 

Externe contacten 

Structureel c.q. incidenteel waren er contacten met: 

- waterschap Noorderzijlvest 

- wetterskip Fryslân 

- gemeenten waarin onze molens staan (Groningen, Westerkwartier, Het Hogeland, 

Loppersum, Appingedam) 

- provincie Groningen 

- Erfgoedpartners 

- Het Groninger Molenhuis 

- Vereniging De Hollandsche Molen 

- Gilde van Vrijwillige Molenaars 

- molenstichting Midden- en Oost-Groningen (MSMOG) 

- Monumentenwacht Groningen 

- Het Groninger Landschap 

- subsidiënten 

- verzekeraars 

- molenonderhouds- en molenrestauratiebedrijven 

- en andere(n) 

 

 

 

 

 

 

http://www.degroningerpoldermolens.nl/

