
 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Menkemaborg 
Gehouden op woensdag 5 september 2018 in het Schathoes van de Menkemaborg 

Aanwezig 43 ‘Vrienden’ 
 
 

1. Opening en welkom door de voorzitter 
De voorzitter, de heer Harald Bouman, opent de vergadering en heet de aanwezige 
‘Vrienden’ van harte welkom. 
Een speciaal woord van welkom voor de directeur/conservator, mevrouw Ida Stamhuis, het 
hoofd interne dienst, de heer Beukema en leden van het Stichtingsbestuur van de 
Menkemaborg. 
Tevens een woord van welkom voor de spreker, mevrouw Tiny Smit, Erika Boerma en Corrie 
Bisschop en haar team en de heer Castel van de kascommissie. De heer Wildeboer van de 
kascommissie is vanavond helaas verhinderd.  
Verder hebben zich voor de vergadering afgemeld, mevrouw B. Reiffers-Hoek en de heer  
J. van Calker.  
 

2. Vastellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 

• Huishoudelijk mededeling: de koffie is gratis, overige consumpties zijn voor eigen 
rekening. 

 

• De voorzitter geeft het woord aan de directeur/conservator, mevrouw Ida Stamhuis die 
bestuur en leden bedankt voor de jaarlijkse bijdrage en de activiteiten die op 10 maart jl., 
in het kader van ‘NL Doet’ rondom de borg, zijn uitgevoerd.  
Zij brengt nog een aantal activiteiten onder de aandacht en verwijst voor meer 
informatie naar de website van de Menkemaborg  www.menkemaborg.nl  
Verder heeft zij nieuws! De plataan in de doolhof van de Menkemaborg is namelijk 
genomineerd voor 'Boom van het Jaar' (voor meer informatie zie genoemde website 
verderop). Zij vraagt hulp aan de aanwezigen om de prijs te winnen; dat kan door te 
stemmen via www.deboomvanhetjaar.nl en zij geeft een korte toelichting. 
De voorzitter bedankt mevrouw Stamhuis voor haar inbreng. 

 

• Statutenwijziging: de voorzitter deelt mee dat er een statutenwijziging heeft 
plaatsgevonden in verband met het verkrijgen van de ANBI status, daarbij is er tevens 

http://www.menkemaborg.nl/
http://www.deboomvanhetjaar.nl/


een tekstuele update uitgevoerd. Voor meer informatie verwijst hij naar het jaarverslag 
onder agendapunt 5.  
In verband met het verkrijgen van de ANBI-status is er tevens een website gemaakt: 
www.vriendenmenkemaborg.nl De website kan in de pauze worden bekeken. 
 

• De voorzitter deelt mee dat het bestuur in vervolg op de discussie tijdens de vorige ALV 
en in verband met de kosten, heeft besloten het huidige lidmaatschap te handhaven en 
geen andere vormen van lidmaatschap aan te bieden. Wel is de tip om een 
cadeaulidmaatschap in te voeren opgepakt (zie voor meer informatie de website 
www.vriendenmenkemaborg.nl).  
 

• De voorzitter brengt graag nogmaals het boekje ‘Hoe de vork in de steel zit’ onder de 
aandacht. Deze is voor € 9,95 te koop bij de kassa van de borg, bij het Schathoes, de 
Coöp in Uithuizermeeden en Antiekboerderij Boerma in Uithuizen. 

 

• De voorzitter vraagt verder alvast aandacht voor de actie NL Doet in maart 2019. Meer 
handen kunnen meer werk verzetten! 
 

• Er wordt nogmaals aandacht gevraagd voor het doorgeven van mailadressen. 
 

4. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 3 oktober 2017 
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris en zij leest de notulen voor. 
Er wordt een opmerking gemaakt over de prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat was 
een prijs van € 100.000,-- in plaats van € 10.000,--. Er zijn verder geen opmerkingen naar 
aanleiding van de notulen en deze worden, na doorvoering van genoemde wijziging, 
vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag secretaris 
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris en zij leest het jaarverslag voor. Er zijn geen 
opmerkingen en het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Verslag penningmeester 2017 
Er wordt een papieren versie van het verslag ter vergadering uitgereikt en de voorzitter geeft 

het woord aan de penningmeester voor een nadere uitleg. Zij neemt de balans, overzicht 

baten en lasten en verloop kapitaal met de vergadering door. 

Er wordt een vraag gesteld over de reservering van de overkapping en de penningmeester 

geeft een toelichting. De correctie heeft in 2018 plaatsgevonden. Er zijn verder geen 

opmerkingen naar aanleiding. 

7. Verslag kascommissie 2017 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Castel van de kascommissie. Hij deelt mee dat de 
administratie er uitstekend uitziet (ook in verhouding kosten/baten voor een vereniging van 
deze omvang) en hij stelt de vergadering dan ook voor decharge te verlenen aan het bestuur. 
De vergadering gaat daar mee akkoord. De voorzitter bedankt de heren Castel en Wildeboer 
voor hun medewerking. 
 

8. Benoeming lid kascommissie  
De heer Wildeboer is aftredend en niet herkiesbaar en op de vraag van de voorzitter of 
iemand zich beschikbaar wil stellen meldt de heer J.T.H. Kruijer (Taeckemalaan 17, 9981 PB 
Uithuizen) zich aan en wordt aldus benoemt. 
 

http://www.vriendenmenkemaborg.nl/
http://www.vriendenmenkemaborg.nl/


9. Vastellen contributie 
Het bestuur stelt voor het contributiebedrag vooralsnog te handhaven op € 13,75 per jaar en 
deze met ingang van 2020 te verhogen naar € 15,00 per jaar. Vanuit de vergadering (de heer 
Castel) komt het voorstel genoemde verhoging toch met ingang van 2019 in te voeren. De 
voorzitter brengt dit voorstel in stemming waarbij 3 leden tegen stemmen en 40 leden voor 
stemmen. Daarmee is het voorstel tot contributieverhoging met ingang van 2019 tot € 15,00 
per jaar aangenomen. Het bestuur bedankt de vergadering voor dit besluit. 
 

10. Bestuursverkiezing 
Mevrouw A.M. Bennema-Klimp is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De voorzitter is 
haar, mede namens de andere bestuursleden, bijzonder dankbaar voor alle werkzaamheden 
die zij sinds 1997 met grote toewijding voor de Vereniging heeft gedaan. 
Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld de heer E.J.H. Sietsema. Er zijn geen 
tegenkandidaten ingediend en de heer Sietsema wordt bij acclamatie benoemt. De voorzitter 
feliciteert hem met zijn benoeming.  
Anne-Marie Bennema-Klimp krijgt het woord en bedankt iedereen voor het in haar gestelde 
vertrouwen in de 21 jaar dat zij in het bestuur heeft gezeten, ze heeft de werkzaamheden 
altijd graag gedaan.  
Anne-Marie verlaat op verzoek van de voorzitter de vergadering en hij stelt het volgende aan 
de orde. Het bestuur stelt voor om Anne-Marie te benoemen tot erelid van de Vereniging. 
Op de vraag aan de vergadering hoe men daarover denkt, volgt een groot applaus waaruit de 
voorzitter de conclusie trekt dat men akkoord gaat.   
Anne-Marie komt terug ter vergadering en neemt het erelidmaatschap graag aan. Het 
bijbehorende certificaat wordt getekend en ingelijst en door de voorzitter aan Anne-Marie 
overhandigd. Er zal op een later tijdstip op gepaste wijze door het bestuur afscheid van 
Anne-Marie worden genomen. Onder groot applaus verlaat Anne-Marie de bestuurstafel en 
neemt Bertil Sietsema haar plaats in. 

 
11. Rondvraag 

• Mevrouw Veenstra vraagt aandacht voor spreiding van bestuursleden uit ook andere 
dorpen dan Uithuizen. 

• De heer Plakmeijer vraagt, in vervolg op een grote bijdrage die de borg Verhildersum 
heeft ontvangen van het Waddenfonds, of de Vereniging daar ook aanspraak op kan 
maken. De voorzitter deelt mee dat dit voor de Vereniging niet mogelijk is maar geeft 
het woord aan de voorzitter van het Stichtingsbestuur, de heer Hoek, die kort ingaat op 
de mogelijkheden. Verder deelt de heer Hoek mee dat men druk bezig is met het boek 
over de Menkemaborg. De heer Bolhuis vult aan dat e.e.a. financieel rond is en dat 
uitgave eind 2019 op zijn vroegst mogelijk moet zijn. Er wordt nog kort ingegaan op het 
unieke karakter van het boek. 

• De heer Plakmeijer vraagt hoe het moet als er brand uitbreekt, nu de gracht zo goed als 
leeg is als gevolg van de droogte van de afgelopen tijd. De heer Hoek deelt mee dat 
hiervoor een plan ligt bij de brandweer.  

• Er zijn verder geen vragen meer en de voorzitter deelt mee dat het officiële gedeelte van 
de vergadering hiermee is beëindigd. Hij stelt een korte pauze voor. 

 
Na de pauze geeft Tiny Smit uit Garmerwolde een lezing met als titel ‘Van pap tot pudding’. 
De reis van het dessert door onze eetcultuur met aansluitend een puddingproeverij in 
samenwerking met Erika Boerma en het Schathoes. 
 
 
 



12. Sluiting 
Zowel de lezing als de proeverij worden door de aanwezigen zeer op prijs gesteld en de 
voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank aan de aanwezigen en wenst ieder 
wel thuis. 


