Verslag uitgeoefende activiteiten 2021 (secretarieel jaarverslag 21)
1.

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur van Stichting De Groninger Poldermolens was in 2021 als
volgt: J. (Jan) Oomkes (voorzitter), W.G. (Wim) Huisman (secretaris), S.J. (Stoffer Jan) Haan
(penningmeester), R.P. (Remt) Meijer (lid), S.J. (Sietske) Hilhorst-Elzinga (lid namens het
Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest), W.S. (Wilma) Jongsma (lid namens het
Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest) (tot 1 apr). J. (Jeroen) Niezen volgde haar
per dezelfde datum op als bestuurslid (namens het DB van het waterschap).
2.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 2021 zeven keer en wel op 3 februari, 24 maart, 12
mei, 30 juni, 1 september, 13 oktober en 8 december. Bestuursvergaderingen worden als regel
gehouden in het kantoorpand van waterschap Noorderzijlvest te Groningen, maar door
maatregelen als gevolg van de coronapandemie was dat in de eerste helft van 2021 daar niet
toegestaan. We vergaderden digitaal. Op 30 juni vond de vergadering plaats op het kantoor
van onze technisch adviseur, daarna weer in het kantoorpand van het waterschap.
Bestuursvergaderingen worden als regel bijgewoond door technisch adviseur A.K. (Anne)
Wieringa van Wieringa molenbouwadvies, incidenteel (op verzoek van het bestuur) door
financieel adviseur A.M. (Anne) de Jong van Administratief Dienstencentrum Welzijn en
regulier door adviseur molenaarswoningen G. (Gerard) Zeemans, werkzaam bij waterschap
Noorderzijlvest.
3.

Onze missie

Ondanks de coronacrisis met z’n beperkingen hebben we ook in 2021 goeddeels uitvoering
weten te geven aan onze missie, die als volgt luidt:
-

het in stand en werkende staat houden van al onze molens door onderhoud en
restauratie;
ze als maalwerktuig beschikbaar te stellen aan vrijwillige molenaars (draai- en
maalvaardig houden) en aan molenaars in opleiding;
en door ze open te stellen voor het publiek.

Onze Stichting beheert en onderhoudt ook drie molenaarswoningen.
4. De volgende onderwerpen stonden in 2021 o.a. ter bespreking / ter besluitvorming op de
agenda
▪
▪
▪
-

3 feb
beoogde overdracht korenmolen Wilhelmina
plaatsing foto overleden oud-molenaar Jan Knegt in molen Zilvermeeuw
onze molens m.i.v. 1 jan 21 verzekerd bij Donatus, Rosmalen
24 mrt
vaststelling jaarrekening 2020
kennis genomen van jaarverslag molenaars 2020
besloten zitting te nemen in de Molenadviesraad van De Hollandsche Molen
12 mei
beoogde overdracht korenmolen Wilhelmina
lijstje molens met restauratiebehoefte
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▪
▪
▪
▪
5.

ANBI, WBTR, AVG, UBO
30 juni
evaluaties: Groninger molenweekend, bijeenkomst met molenaars 22 jun
informatiebord bij alle molens
overdracht Wilhelmina
1 sep
aanstelling plv. vz. en plv. secr.
legaat poldermolen De Eendracht
informatiebord Olinger (wandelpad)
overdracht Wilhelmina (inventarisatie argumenten)
13 okt
vrijwilligersvergoeding
restauratie- en onderhoudsbehoefte 2022
agenda najaarsbijeenkomst 30 nov
8 dec
beoogde overdracht korenmolen Wilhelmina
ANBI, WBTR, AVG, UBO
Excursies

Op 20 april bracht het bestuur een bezoek aan molenbouw- en aannemingsbedrijf A.
Doornbosch en Zn. B.V. te Adorp met als specifiek doel het werk aan de nieuwe houten vijzel
voor de Noordermolen in ogenschouw te nemen. Vervolgens bekeken we ter plekke de
vorderingen van de restauratiewerkzaamheden aan poldermolen Koningslaagte te Zuidwolde
en De Langelandster te Garmerwolde.
Op 23 september ging het bestuur op excursie naar de Kloostermolen te Garrelsweer, de
Meervogel te Hoeksmeer en de Olinger Koloniemolen te Laskwerd met als doel ons op de
hoogte te stellen van bepaalde wensen die bij de molenaars leven, de onderhouds- en
restauratiebehoefte, de toegankelijkheid en de wijze van uitvoering van ons voornemen om bij
al onze molens een informatiebord te plaatsen.
6.

Bijgewoonde bijeenkomsten / vergaderingen

Op 10 september waren we – op uitnodiging van molenstichting Midden- en Oost-Groningen
- getuige van de (her)opening van de Westerse molen te ’t Waar, de opening van het
motorhuisje bij molen Windlust te Overschild en de ingebruikstelling van de Brons-motor.
Op 17 nov werd een bijeenkomst van het platform moleneigenaren bijgewoond.
7.

Vrijwillige molenaars

Al onze molens hebben een ‘vaste’ vrijwillige molenaar (tevens molengids); een aantal molens
heeft een molenteam. 28 molenaars (meest mannen, maar ook enkele vrouwen) houden onze
18 molens in beweging. Het aantal molenaars en de bemensing zijn vrijwel stabiel. De
gemiddelde leeftijd is ongeveer 58 jaar. De ‘werkrelatie’ tussen bestuur en molenaars is
geregeld in een overeenkomst.
8.

Jaarverslag molenaar

De molenaars maken elk jaar een jaarverslag (van belang voor de molen, de molenaar, het
bestuur, het waterschap en het archief) aan de hand van een aantal vaste items, zoals het
aantal draai- en maaluren, klein onderhoud aan molen en molenerf, veiligheid, openstelling op
gewone en bijzondere dagen, bezoekersaantallen; met aanvullingen naar eigen inzicht, bijv.
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weersomstandigheden, bezoekersgroepen, foto’s. De verslagen worden verzameld,
geanalyseerd en op papier bewaard.
9.

Bijeenkomsten met molenaars

Traditiegetrouw organiseert het bestuur jaarlijks twee bijeenkomsten met molenaars: een
voorjaarsbijeenkomst en een najaarsbijeenkomst.
De voorjaarsbijeenkomst vond plaats op 22 juni (‘zomerbijeenkomst’ ten gevolge van
coronamaatregelen) te Onderdendam. Op de agenda stonden o.a. de volgende onderwerpen:
actuele stand van zaken restauraties en onderhoud van molens en molenaarswoningen,
aandacht voor het 200-jarig bestaan van poldermolen De Eolus te Den Ham en voor het
jubileumboek, geschreven door molenaar Rob Hoving, aandacht voor jubilerende molenaars
(25 jaar molenaar). We hebben al onze molenaars een gratis exemplaar van het boek
overhandigd (bij afwezigheid bezorgd).
De najaarsbijeenkomst, die gehouden zou worden op 30 november in Aduard, is geannuleerd
vanwege aanscherping en uitbreiding van de coronamaatregelen door de rijksoverheid. De
agenda vermeldde: restauratie- en onderhoudsbehoefte molens en molenaarswoningen,
informatieborden (bij alle molens), videofilm over poldermolen De Zilvermeeuw (die in 2020
150 jaar bestond, wat door de coronapandemie toen niet gevierd kon worden) en aandacht
voor jubilerende molenaars (25 en 40 jaar).
In plaats hiervan bezochten de bestuursleden de molenaars op 18 december op hun molen
(elk 3, bij verhindering thuis) en bezorgden ze een kerstpresentje als dank voor hun inzet en
zorg voor de molen.
Bijeenkomsten met molenaars worden altijd goed bezocht. Het zijn ontmoetingen tussen het
bestuur en de molenaars en tussen molenaars onderling. Na afloop is er alle gelegenheid voor
informele en persoonlijke zaken (onder het genot van een hapje en een drankje).
10.

200-jarig bestaan poldermolen De Eolus

Poldermolen De Eolus te Den Ham bestond in 2021 200 jaar. Hieraan is op 22 juni uitvoerig
aandacht besteed (zie hiervoor onder 9).
11.

Nationale Molendag

De Nationale Molendag was op zaterdag 8 en zondag 9 mei. Met inachtneming van de toen
geldende RIVM-maatregelen is hieraan op bescheiden schaal deelgenomen.
12.

Groninger molenweekend

Het Groninger molenweekend was op zaterdag 12 en zondag 13 juni. Ook hieraan is (met
inachtneming van de toen geldende coronamaatregelen) deelgenomen.
Het bestuur heeft (gelet op de coronapandemie) het traditionele rondje tijdens het Groninger
molenweekend langs de molens/molenaars (ook) dit jaar niet gemaakt. De presentjes zijn
uitgereikt op de ‘zomerbijeenkomst’.
13.

Open Monumentendag

Onze molenaars hebben (met inachtneming van de coronamaatregelen die toen van kracht
waren) deelgenomen aan Open Monumentendag op zaterdag 11 en zondag 12 september.
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14.

Externe contacten

Structureel c.q. incidenteel waren er contacten met:
-

waterschap Noorderzijlvest
wetterskip Fryslân
gemeenten waarin onze molens staan (Groningen, Westerkwartier, Het Hogeland,
Eemsdelta)
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
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