Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Menkemaborg
Gehouden op woensdag 11 september 2019 in het Schathoes van de Menkemaborg
Aanwezig zijn 32 ‘Vrienden’

1. Opening en welkom door de voorzitter
De heer Eik Boerma, opent de vergadering en heet de aanwezige ‘Vrienden’ van harte
welkom. Erik zit de vergadering voor in verband met afwezigheid van de voorzitter, de heer
Harald Bouwman (zie voor meer informatie agendapunt 9).
Een speciaal woord van welkom voor de directeur/conservator, mevrouw Stamhuis, het
hoofd interne dienst, de heer Beukema en leden van het Stichtingsbestuur van de
Menkemaborg, de heren Sinot en Hoek. Ook ons erelid, mevrouw Bennema wordt van harte
welkom geheten evenals de heer Kruijer van de kascommissie.
Verder hebben zich voor de vergadering afgemeld, de dames E. Schillhorn van Veen,
M. Bonnema en de heer M.J.R. Castel.
2. Vastellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
• Huishoudelijke mededeling: de koffie met cake is gratis, overige consumpties zijn voor
eigen rekening.
•

In memoriam: de voorzitter staat stil bij het overlijden van de heer mr. Hendrik van der
Veen, oud-voorzitter en adviseur van onze Vereniging en oud notaris in Uithuizen.
Van 2 oktober 1989 tot 16 september 2009 was mr. Van der Veen voorzitter van onze
Vereniging en daarna, tot zijn overlijden op 12 mei 2019, adviseur. De heer Van der Veen
voelde zich altijd zeer betrokken bij de borg waar hij tot op hoge leeftijd elke dag met de
hond langs de singels liep en daarbij met een positieve instelling alles waarnam. De heer
Van der Veen was een aimabel mens.
De voorzitter vraagt de vergadering om een ogenblik stilte om de heer Van der Veen te
herdenken.

•

De voorzitter geeft het woord aan de directeur/conservator, mevrouw Stamhuis die
bestuur en leden bedankt voor de jaarlijkse bijdrage en de activiteiten die op 16 maart jl.,
in het kader van ‘NL Doet’ rondom de borg, zijn uitgevoerd.
Naar aanleiding van een opmerking tijdens de vorige vergadering over de gracht rondom
de borg die in de 2e helft van 2019 droog stond en het probleem dat zich daarbij kan

voordoen bij het uitbreken van brand, deelt zij mee dat er overleg is met brandweer,
gemeente en waterschap. Men is bezig met een plan om het waterpeil continue op peil
te houden, maar dat gaat veel geld kosten. De suggestie om de gracht nu in ieder geval
op peil te krijgen door het pompen van water uit het Boterdiep wordt meegenomen.
Zij geeft verder een toelichting op de stand van zaken van het onderhoud van de
gebouwen (gevels), deelt mee dat het tuinonderhoud gaat wijzigen en dat de Provincie
bezig is met indexering van de bijdrage.
Zij brengt verder nog een aantal aanstaande activiteiten onder de aandacht en verwijst
voor meer informatie naar de website van de Menkemaborg www.menkemaborg.nl
De voorzitter bedankt mevrouw Stamhuis voor haar inbreng.
•

ANBI-status: Yvonne krijgt het woord en geeft een toelichting op het tot stand komen
van de ANBI-status in 2018. Voor meer informatie verwijst ze naar de website.

•

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. Er zijn inmiddels een
aantal boekjes verkocht.

4. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 5 september 2018
De notulen stonden op de website van de ‘Vrienden’ en hebben ter inzage gelegen bij
kantoor Vreugdenhil.
De voorzitter stelt de notulen zowel tekstueel als inhoudelijk aan de orde.
Er zijn geen tekstuele opmerkingen en geen vragen naar aanleiding van en de notulen
worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Jaarverslag secretaris 2018 - 2019
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris en zij leest het jaarverslag 2018 - 2019 voor.
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van en het jaarverslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
6. Verslag penningmeester 2018
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 zijn geen opmerkingen naar aanleiding van.
Er wordt nog een compliment gemaakt over de website.
7. Verslag kascommissie 2018
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kruijer van de kascommissie. De heer Castel is met
kennisgeving afwezig. De heer Kruijer deelt namens de kascommissie mee dat de
administratie er uitstekend uitziet hij stelt de vergadering dan ook voor decharge te verlenen
aan het bestuur. De vergadering gaat daar mee akkoord. De voorzitter bedankt de heren
Kruijer en Castel voor hun medewerking.
8. Benoeming lid kascommissie
De heer Castel is aftredend en niet herkiesbaar en op de vraag van de voorzitter of iemand
zich beschikbaar wil stellen meldt mevrouw Beets meldt zich aan en wordt aldus benoemt.
9. Bestuursverkiezing
De heer H.K. Bouwman is aftredend en heeft aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt.

In verband met zijn afwezigheid deelt de voorzitter mee dat Harold Bouwman op 16
september 2009, de heer mr. H. van der Veen opvolgde als voorzitter van ‘De Vrienden’. Met
vaardige hand heeft Harold de bestuurshamer gehanteerd en samen met de overige
bestuursleden werd onze Vereniging toekomstbestendig gemaakt. Eind 2018 werd Harald
benoemd tot burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Aangezien deze functie niet
meer te combineren is met de bestuursfunctie van ‘De Vrienden, nemen wij afscheid van
hem. Het bestuur zal op gepaste wijze afscheid van Harold nemen.
Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld de heer G.P. (Gerard) Bakker te Uithuizen. Er zijn
geen tegenkandidaten ingediend en de heer Bakker wordt bij acclamatie benoemt. De
voorzitter feliciteert hem met zijn benoeming en Gerard stelt zich voor aan de vergadering.
10. Rondvraag
De lange tuin: er wordt een vraagt gesteld over het aanzien van de tuin. De voorzitter geeft
het woord aan mevrouw Stamhuis die een toelichting geeft. De droogte van vorig jaar heeft
de tuin parten gespeeld maar ook de planten en het tuinplan moeten voldoen aan de eisen
van die tijd (rond 1705).
De kruidentuin: er wordt gevraagd of het mogelijk is om bijvoorbeeld de kruiden middels
bordjes in de tuin te benoemen. Mevrouw Stamhuis deelt mee dat er een smartphone app is
en dat er een lijst met namen ligt bij de kassa. Dit wordt bij de kassa aangegeven.
De penningmeester stelt voor de bijdrage aan de Borg dit jaar met € 500,-- euro te verhogen
tot € 9.000, --. De vergadering gaat daarmee akkoord.
11. Sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering met
een woord van dank aan de aanwezigen.
Lezing Richard ter Borg
Na een korte pauze met koffie geeft de voorzitter het woord aan de heer Richard ter Borg.
Richard ter Borg is een vooraanstaande kunsthandel & galerie in Groningen, gespecialiseerd
in het werk van de Groninger Ploeg. Er wordt een boekje uitgereikt en aan de hand daarvan
neemt Richard de aanwezigen mee in het werk en vooral het leven van de schilders van De
Ploeg. Ook heeft hij een aantal werken meegenomen om te laten zien.
Na afloop bedankt de voorzitter hem voor zijn boeiende verhalen en wenst allen wel thuis.

