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Opening	en	welkom	door	de	voorzitter	

Voorzitter Gerard Bakker opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het 
bijzonder ons erelid, mevrouw A. (Annemarie)Bennema, mevrouw A. (Anneke)Veenstra 
van de kascommissie en, mevrouw A. (Afiena) van IJken borgdirecteur. 
 
Voor de vergadering hebben zich afgemeld: De heer A. (Arie)Nienhuis oud-bestuurslid en 
tevens buitengewoon adviseur van de vereniging vrienden van de Menkemaborg, 
mevrouw I.(Ina) Nienhuis, mevrouw E. (Etty) Schillhorn van Veen oud-bestuurslid, 
mevrouw J(Janny) Kooistra, de heer P. Wierenga kascommissie, de heer B.(Bertil) 
Sietsema bestuurslid, aankomend bestuurslid de heer J. (Johan) Th. van Dijken. 
Aanwezig: 27 leden en 5 bestuursleden, volgens presentielijst. 
  

Vastellen	agenda	
Er wordt een agendapunt “Activiteiten” toegevoegd voor het punt Rondvraag. 
 

Mededelingen	
Ingekomen verzoek van de Menkemaborg 

Directeur Afiena van IJken verzoekt de vrienden te stemmen via Rabo Club Support, doel 
is herplanting van drie leilindes die gesneuveld zijn tijdens de stom Eunice. De secretaris 
gaat een e-mail sturen naar haar leden, met het verzoek om te stemmen op stichting 
exploitatie museum Menkemaborg. 

 
Brief Johan van Dijk 

De heer Johan van Dijk heeft een brief naar de secretaris gestuurd, Lida Sterenberg leest 
de brief van Johan voor waarin Johan zijn motivatie toelicht waarom hij zich terugtrekt 
als kandidaat-bestuurslid van de vrienden. De brief is bijgevoegd bij dit verslag. 

 
Ingekomen brief plaatsen Ooievaarsnest heroverwegen. 

Erik Boerma leest de brief voor, in de brief wordt gevraagd het besluit om een 
ooievaarsnest te plaatsen te heroverwegen, liever ziet deze persoon dat we het geld 
besteden aan de bescherming van weidevogels op de graslanden rond de borg.  
De brief is bijgevoegd bij dit verslag. 
 

Vaststellen	notulen	Algemene	Leden	Vergadering	d.d.	8	september	2021	
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. 
Er komt een opmerking vanuit de vergadering dat de notulen slecht waren te vinden. 
De notulen staan op de website, helemaal onderaan op de activiteitenpagina. 
 

Jaarverslag	secretaris	
Het jaarverslag 2020-2021 van de secretaris was vorig jaar niet aanwezig. Deze is wel 
integraal toegevoegd aan de notulen van de ALV van 2021. Het wordt voorgelezen door 
bestuurslid Lida Sterenberg en zal als bijlage worden opgenomen bij de notulen van 
deze Algemene Ledenvergadering van 14 september 2022. Er zijn geen opmerkingen en 
het jaarverslag 2020-2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. Ook het jaarverslag 20211-
2022 van de secretaris wordt voorgelezen door bestuurslid Lida Sterenberg en wordt als 
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bijlage opgenomen bij de notulen van de Alegemene Ledenvergadering van 14 
september2022. Er zijn geen opmerkingen en het jaarverslag 2021-2022 wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

Mededelingen	van	Afiena	van	IJken	van	Zanten	directeur.		
Aansluitend op de jaarverslagen van de secretaris vertelde Afiena van IJken over de 
Borg.  
Vorig jaar was Afiena een maand in dienst van de Menkemaborg en sprak ze op de 
Ledenvergadering over actualiteit, zichtbaarheid en verbinding. Op deze pijlers wordt 
nu dagelijks ingezet.  
De sociale mediakanalen worden volop gebruikt voor promotie en er wordt gewerkt 
aan een aantrekkelijke en eigentijdse website die nog dit jaar live gaat.  
Het lovende artikel van Wim Pijbes in de NRC in maart was een mooie start van het 
seizoen. Met name de bloei van de rozentunnel en de Open Monumentendag trokken 
veel aandacht in de media.  
De bezoekcijfers zijn momenteel op pijl, wij zijn over de 18.000 bezoekers en dat is 
meer dan het totaal van 2021. 
In februari was de Menkemaborg eenmalig geopend, omdat dit was te combineren met 
andere werkzaamheden, maar daar dit toch echt te koud was voor de medewerkers, 
blijft het eenmalig. 
In vergelijking met landelijke bezoekcijfers en met andere musea in Groningen stad en 
provincie, doet de Menkemaborg het goed.  
Bij andere musea is een bezoekersafname van 33%, dat is bij de Menkemaborg niet het 
geval. Wel zijn er zorgen over het veranderde gedrag van cultuurpubliek en de 
energietarieven. 

  
Hoewel de 18e eeuw de focus is bij de Menkemaborg, zijn er dit jaar drie uitstapjes 
gemaakt. Dit zijn: 
1. de tentoonstelling Bitterzoet Erfgoed. Ommelander elite en slavernij.  
2. Er is een kijkbegeleiding gemaakt vanwege de landelijke herdenking van het 
Rampjaar 1672 en de verbouwing aan de Menkemaborg die in het teken staat van de 
Wederopbouw.  
3. In het najaar-nummer van het tijdschrift Het Buiten komt een artikel over de 
Menkemaborg in de Tweede Wereldoorlog. Ook is Afiena in overleg met de andere drie 
museale borgen over hedendaagse kunst en designtentoonstelling in 2024. Deze 
uitstapjes laten zien dat de borg al eeuwen bestaat, niet alleen in de 18e eeuw, en 
maakt het museum meer driedimensionaal en toekomstbestendiger. 

  
Het bestuur en de directeur willen de Vrienden hartelijk danken voor hun inzet bij NL-
Doet en het ambassadeurschap van het afgelopen jaar. Ook dank voor de 
samenwerkingen rondom het kerstwensweekend, de schildercursus en Open 
Monumentendag. Ook zijn zij ons zeer dankbaar voor de theetafel die geschonken is en 
prachtig staat te pronken in de slaapkamer bij het hemelbed. 

 
Verslag	penningmeester	

Er wordt een papieren versie van het verslag ter vergadering uitgereikt en de voorzitter 
geeft het woord aan de penningmeester Yvonne Vreugdenhil voor een nadere uitleg. Zij 
neemt de balans, overzicht baten en lasten en verloop kapitaal met de vergadering 
door. 
Er is een opmerkingen naar aanleiding van het verslag, het lettertype mag wel wat 
groter. Een vraag over de balanspost van de overkapping, dit is een reservering, de post 
vloeit voort uit een schenking, die hiervoor speciaal is bedoeld. Er worden momenteel 
stappen gezet om tot aanschaf over te kunnen gaan. Een volgende vraag betreft het 
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post vreemd vermogen, dit is een post ontvangen facturen, die moet nog worden 
betaald. 
 
In mei een anonieme gift mogen ontvangen van € 10.000. Erik Boerma en Yvonne 
Vreugdenhil hebben de schenker een bezoek gebracht en een mooie bos bloemen aan 
deze persoon overhandigd. 

	
Verslag	kascommissie 

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw A. Veenstra, de heer P. Wierenga is met 
kennisgeving afwezig. Mevrouw Veenstra deelt mee dat de penningmeester mevrouw 
Vreugdenhil de zaken keurig op orde heeft en stelt voor het bestuur decharge te 
verlenen. De vergadering gaat ermee akkoord. De voorzitter bedankt mevrouw 
Veenstra en de heer P. Wierenga van de kascommissie voor hun bijdrage. 
 

Benoeming	lid	kascommissie		
De heer P. Wierenga treedt af als lid van de kascommissie. De voorzitter vraagt, wie 
hem wil opvolgen. De heer M. Castel stelt zich kandidaat.  Mevrouw A. Veenstra en de 
heer M. Castel worden vervolgens benoemd in de kascommissie.  
 

Bestuurssamenstelling	
Vorig jaar is het besluit genomen om het bestuur uit te breiden met twee personen. In 
het afgelopen jaar heeft Johan van Dijk prima meegedraaid als kandidaat-bestuurslid. 
Echter heeft Johan de afweging gemaakt met zijn andere activiteiten en besloten om 
kandidatuur in te trekken. Het bestuur zal op zoek gaan naar een nieuwe kandidaat.  
De kandidatuur van mevrouw Corrie Bisschop-Haan wordt door de vergadering 
aangenomen, zij zal als secretaris toe treden tot het betstuur. Corrie bedankt de 
vergadering en zegt weloverwogen de stap naar het bestuur heeft genomen. Zij vindt 
het belangrijk dat de Vereniging Vrienden van de Menkemaborg er is en dat het zeker 
moet blijven, dat kan nu eenmaal niet zonder een bestuur. Hoewel Lida Sterenberg net 
is toegetreden als bestuurslid was zij volgens het schema aftredend, Lida wordt door de 
vergadering herbenoemd. 
 

Activiteiten	
- Mobiele overkapping: Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van de mobiele 

overkapping. Dit in samenwerking met de Borg. 
- Ooievaarsnest: Het plaatsen van een ooievaarsnest is vergunningsplichtig. Bij de 

gemeente moet nog een aanvraag worden ingediend. De vrienden wachten eerst de 
visie van de gemeente af. Er is toestemming van de landeigenaar om het nest te 
plaatsen. Geopperd wordt om een deskundige te raadplegen, b.v. Doevedans. Daarbij 
kan het verzoek om heroverweging worden meegenomen. 

- Pauwen: Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om weer pauwen op het terrein te 
krijgen. Hiervoor ontspant zich een levendige discussie, zowel over voeren, het hok, 
kortwieken en de zich elders in de omgeving bevindende verwilderde pauwen. Het 
leeft. Dit punt verdient zeker aandacht. Ook mevrouw A. Veenstra ziet graag de 
pauwen terug op het terrein van de Menkemaborg. 

- Poffertwedstrijd: De poffertwedstrijd vindt plaats op 5 november. Het idee vanuit de 
vergadering om de recepten te bundelen in een boekje valt goed. 

- Halloween. De borg organiseert wederom een Halloween activiteit. 
 

Rondvraag	
De heer G. Plakmeijer vraagt uit hoeveel leden de vereniging voor de vrienden van de 
Menkemaborg bestaat, op dit moment ligt het ledental op 958. 
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De heer G. Plakmeijer maakt zich zorgen over de lage waterstand in de gracht, i.v.m. 
het enige bluswater in de directe omgeving van de Borg. De heer H. Sienot van het 
dagelijks bestuur, legt uit dat er een persleiding wordt aangelegd vanaf het Meedster 
Maar. Het plan is goedgekeurd en de samenwerking tussen de gemeente en het 
waterschap is er. Het vergunningstraject neemt de nodige tijd. Dit komt omdat de 
persleiding door archeologisch grond wordt aangelegd. 
 
De toegangsweg naar de borg is erg hobbelig, vooral voor mensen met een rollator of in 
een rolstoel is het nemen van de oprijlaan een belemmering. Bestaat er geen 
mogelijkheid om een egaal verhardt pad aan de zijkant aan te leggen? Mevrouw A. van 
IJken zegt dat wanneer men slecht ter been is het hek open gemaakt kan worden om 
dan met de auto tot aan de brug te rijden. 
 
De heer G. Plakmeijer vraagt hoe het met het energiecontract is gesteld, dit naar 
aanleiding van het artikel over de borg Verhildersum welke € 1000,00 meer aan 
energiekosten kwijt zijn. Mevrouw A. van IJken zegt dat het energiecontract voor de 
borg nog tot 2023 loopt! 

 
Sluiting	

De voorzitter sluit de vergadering om 20:47 uur en bedankt de aanwezigen voor hun 
inbreng en aanwezigheid.  
De leden worden spontaan getrakteerd op bitterballen tijdens de vertoning van de film 
over oud Uithuizen en omstreken. De film was een compilatie van twee cd’s en foto’s 
Jasper de Vries wist hier een prachtig geheel van te maken. De aanwezigen hebben 
genoten, de sfeer was goed met een gezellige nazit. 
 

Bijlagen	op	de	volgende	pagina’s	
- Brief Johan van Dijk 
- Brief heroverweging besluit plaatsen Ooievaarsnest 
- Verslag van de secretaris 
- Jaarverslag tijdens de Algemene Ledenvergadering 14 september 2022 
- Verslag van de Algemene Ledenvergadering 8 september 2021 

 
Brief Johan van Dijk 
 “Groningen,	14	september	2022” 
 
Aan de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg, 
 
Op de agenda van vanavond staat de toetreding van twee nieuwe bestuursleden aangekondigd. 
Een van de twee namen die wordt genoemd is die van ondergetekende. Helaas heb ik besloten 
om mij niet verkiesbaar te stellen voor uw bestuur. Vanaf afgelopen najaar heb ik kennis mogen 
maken met jullie vereniging en mee mogen draaien in het bestuur. Een groep gedreven mensen 
die allen een speciale band hebben met de Menkemaborg. Ik had dit gezelschap graag willen 
versterken, maar door diverse omstandigheden ontbreekt het mij aan de tijd en energie om 
deze verbintenis voor meerdere jaren aan te gaan. Ik wens jullie een hele goede vergadering toe 
en hoop dat er uit jullie midden iemand opstaat die nu of in de toekomst het bestuur wil 
versterken. Een museumvereniging als de Vrienden is redelijk uniek en koester dit dan ook. Heel 
veel succes voor vanavond en voor de toekomst. Wellicht tot ziens op het Hogeland! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Johan van Dijk 
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Brief heroverweging besluit plaatsen Ooievaarsnest. (origineel bericht 2022-02-16) 
 
Geacht bestuur, 
 
In de folder voor het nieuwe jaar las ik dat er plannen zijn om een  
ooievaarsnest te plaatsen op het grasland voor de borg. 
Met de groei van de aantallen is het niet ondenkbaar dat deze vogel daar  
inderdaad op af komt. 
Van oudsher is er een grote reigerkolonie aanwezig in de hoge bomen van  
de singel rond de borg. 
Met de komst van ooievaars komt er voor die kolonie concurrentie. 
Ik vraag me af of dat wenselijk is. 
Waar de ooievaar zich heeft gevestigd weet hij zich tegenwoordig  
uitstekend te handhaven. In pas gemaaide graslanden zie je soms grote  
aantallen het land afstruinen. 
Hoewel ik de ooievaar ook een prachtige verschijning vind, vraag ik me  
af of je de komst van deze vogel in de biotoop rond de borg moet  
faciliteren. 
Sommige soorten waar de ooievaar op fourageert hebben het al niet  
gemakkelijk. 
Het lijkt een beetje mode om op landgoederen een ooievaarsnest te  
plaatsen, als  verfraaiing/aankleding van het geheel. 
Wat mij betreft valt dit besluit te heroverwegen. 
Liever zou ik het geld besteden aan de bescherming van weidevogels op de  
graslanden rond de borg. 
Die kunnen het echt goed gebruiken. 
 
	
Jaarverslag van de secretaris 

Ik heb bewust in dit verslag even teruggekeken naar de start van de coronacrisis (maart 
2020) om zo nog eens met jullie terug te kijken op de afgelopen bewogen 
coronaperiode waarin we onze werkzaamheden hebben verricht. Een periode waarin 
tijd een andere lading kreeg en maatregelen de boventoon voerden.  
 
2019 – 2020 
De laatste Algemene Ledenvergadering zonder beperkingen vond plaats op 11 
september 2019. In maart 2020 kregen we te maken met het coronavirus en werden de 
geplande en gebruikelijke activiteiten geannuleerd. Toch heeft de Algemene 
Ledenvergadering van 9 september 2020 doorgang gevonden in aanwezigheid van 5 
vrienden. 
De toen nog zittende secretaris Vicky Rixten heeft over dit jaar het volgende 
geschreven: 
 
‘De ALV in 2019 vond plaats op 11 september 2019. 
Het bestuur vergaderde daarna 4 x te weten op: 6 november 2019, 11 mei 2020, 23 juni 
2020 en 26 augustus 2020. 
Door de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus in maart 2020 kwamen ook de 
activiteiten van onze vereniging stil te liggen. Zoals u kunt lezen zijn we, uiteraard op 
verantwoorde wijze, wel doorgegaan met vergaderen, maar bleek het onmogelijk om 
activiteiten te organiseren. 
We wilden wel onze Algemene Vergadering op de traditionele wijze houden in het 
Schathoes van de Menkemaborg. Een uitnodiging daarvoor is gepubliceerd in de 
Ommelander Courant. Stukken stonden op de website en hebben ter inzage gelegen bij 
kantoor Vreugdenhil. 
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Al met al een bewogen jaar voor ieder van ons.’ 
 
2020 – 2021 
Tijdens de bestuursvergadering van 23 november 2020 heb ik - Lida Sterenberg - de 
taken van Vicky Rixten overgenomen. Een vergadering achter de computer en kijkend 
naar hoofden op het scherm. Deze manier van overleggen kenschetste de 
daaropvolgende vergaderingen tijdens de pandemie. Tjonge wat was het jaar 2020 een 
ongekend jaar voor ons allemaal. Elkaar op deze manier leren verstaan heeft in ons 
bestuur geen problemen opgeleverd.  
 
Ons bestuurslid de heer Sietsema heeft het afgelopen jaar besloten door 
privéomstandigheden zijn bestuursactiviteiten tijdelijk op een laag pitje te zetten.  
 
We hebben 5 keer vergaderd in het jaar 2020 – 2021. 
23 november 2020, 20 januari, 11 mei, 1 juli en 27 augustus 2021.  
 
Toen de versoepeling van de coronamaatregelen een feit werd, hebben we op 27 
augustus 2021 in elkaars bijzijn afscheid kunnen nemen van de secretaris Vicky Rixten. 
Aan een tafel in het gezellige ’t Schathoes. Ook bij deze Vicky: ‘Hartelijk bedankt voor je 
accurate en professionele inzet.’ 
 
Deze Algemene Ledenvergadering hebben we gepubliceerd in de Ommelander Courant 
van 23 augustus 2021. 

 
Jaarverslag tijdens de Algemene Ledenvergadering 14 september 2022 

 
Jaarverslag secretaris 2020 – 2021 
Het jaarverslag van de secretaris wordt voorgelezen door bestuurslid Lida 
Sterenberg en zal ook worden opgenomen in de notulen van deze Algemene 
Ledenvergadering van 14 september 2022. 
 
‘De laatste Algemene Ledenvergadering van 8 september 2021 was een 
vergadering met een beperkt aantal toegestane Vrienden in ‘t Schathoes. In 
verband met aangescherpte coronaregels hebben we helaas een aantal leden 
moeten teleurstellen, omdat we ze niet hebben kunnen toelaten. Een besluit dat 
we oprecht als heel vervelend hebben ervaren. 
 
In de vergadering is het besluit genomen om het bestuur met twee personen uit te 
breiden.  Kort hierop is Johan van Dijk gevraagd als kandidaat-bestuurslid. Johan 
heeft een groot deel van dit jaar gefunctioneerd als secretaris van de Vereniging 
van Vrienden van de Menkemaborg. Vervolgens heeft hij in mei 2022 het 
secretarisschap overgedragen aan (aankomend bestuurslid) Corrie Bisschop. Het 
afgelopen jaar trokken Johan en Lida als algemene bestuursleden en marketing in 
hun portefeuille gezamenlijk op. Johan deed met name de communicatie met de 
Vrienden van de Menkemaborg en Lida organiseerde samen met de bestuursleden 
activiteiten om nieuwe Vrienden te werven. Ook hield ze de perscontacten onder 
haar pet en onderhield ze de website. Zoals zojuist is meegedeeld, heeft Johan toch 
besloten om zijn kandidatuur in te trekken.   
 
Het bestuur vergaderde na de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar 5 x te 
weten op: 10 november 2021, 13 december 2021, 17 januari (digitaal), 10 mei 2022 
en 5 september.  
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Activiteiten die we als Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg hebben 
ondernomen om publiciteit te genereren en de vereniging onder de aandacht te 
brengen; met als doel nieuwe Vrienden te krijgen: 

 
- Invulling Kerstwens bij Kerstwensboom  

december 2021 
 
vrijdag, zaterdag en zondag 17 t/m 19 december 2021 van 12.00 - 17.00 uur 
was het de bedoeling dat op initiatief van de Menkemaborg het 
kerstwensweekend plaats zou vinden. Een gezellig uitstapje voor jong en oud. 
Met muziek, vuurkorven, erwtensoep, warme chocolademelk, glühwein door ’t 
Schathoes en wij als Vrienden waren verkleed in Dickensstijl om leden te 
werven (12 nieuwe leden). Op kerstballen kunnen bezoekers hun wensen 
zetten. Helaas moest na een dag door coronaperikelen deze activiteiten 
worden gestopt. Echter, mocht dat de pret niet drukken en kwam de wens van 
Olivier in vervulling. Hij kreeg een kip aangeboden door de Vrienden. 
 

- NL Doet  
12 maart 2022 
 
Vrijwilligers klusten volop op zaterdag 12 maart in het kader van NLdoet. Vanaf 
het vroege ochtendgloren werden de handen uit de mouwen gestoken. Op 
initiatief van de Vrienden van de Menkemaborg werden in de singel takken en 
gevelde boomwortels door de storm geruimd. Ook het hekwerk en de entree 
van de oprijlaan en de lantaarns werden onder handen genomen. Daarbij werd 
gebruik gemaakt van een hoogwerker van goede vriend Peter de Boer. Het 
mooie weer kwam de arbeidsvreugde ten goede. 

 
De borg is een theeserveertafel rijker, genaamd ‘Stomme Knecht’ 

          12 april 2022 

De Vereniging van de Vrienden organiseerde dat de borg een theeserveertafel 
rijker is geworden. Een terugblik: Nadat de borgeigenaren waren overleden, 
kwam de theetafel door een openbare boeldag van 1902 in handen van Albert 
Schilthuis. Na jaren in Bloemendaal te hebben gestaan, verwierf Gijs Schilthuis 
uit Middelstum deze eind negentiende-eeuwse theeserveertafel uit de erfenis. 
Via onze bedrijfsvriend notaris Huitsing werden de Vrienden hierop attent 
gemaakt en heeft de Vereniging van Vrienden van de Menkemaborg deze 
gerestaureerde tafel gekocht en geschonken aan de Menkemaborg. Dank aan 
de familie Schilthuis. 

Vrijwilligers gezocht 
voorjaar 2022 
Op verzoek van de Menkemaborg ging ook de Vereniging van Vrienden in haar 
netwerk op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Met goed resultaat. Hoewel 
nog krapjes, kunnen de vrijwilligers het aan. 
Ze ontvangen de bezoekers in de borg, maken de bezoekers wegwijs, 
Geven informatie en zijn ook suppoost.  

 
 

- Schilderworkshop in de tuinen Menkemaborg onder schitterende 
omstandigheden  
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- 18 juni 2022 

20 workshopsleden zaten in de Borgtuin op plekken waar je anders niet 
zomaar zit. De meest uiteenlopende kunstwerken waren het resultaat. 
De lokale kunstenaars Eddy Elting en Aly van der Wal gaven tips en tricks 
tijdens deze schilderworkshop georganiseerd door de Vereniging van 
Vrienden van de Menkemaborg. We kijken terug op een geslaagde 
zonovergoten middag met nieuwe leden. 
 

- Open Monumentendag  
10 september 2022 
 
De Vrienden zaten die dag bij de borg in een kraampje van Erik met een 
speciale aanbieding om Vriend te worden. Voor veel mensen was het 
aanleiding om Vriend te worden. In totaal 25 nieuwe leden en terzijde 
nog 3. Een mooi resultaat. De aanbieding: 7,50 voor de rest van 2022 
i.p.v. jaartarief 15 euro. Dit constructieve samenspel tussen de 
Menkemaborg en de Vrienden van de Menkemaborg is zeker voor 
herhaling vatbaar. 

- Bakwedstrijd ‘De beste poffert’ 
5 november 
De eerstvolgende activiteit is een bakwedstrijd “De beste poffert" onder 
vakkundige jury. Save the date: zaterdag 5 november tussen 11.00 en 14.00 
uur. Nadere informatie volgt. 

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering 8 september 2021 

 
1. Opening en welkom door de voorzitter 

De voorzitter Gerard Bakker opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In 
het speciaal ons erelid, mevrouw Bennema, de heer Wierenga van de kascommissie, 
mevrouw Van IJken nieuwe borgdirecteur en de heer Beukema. 
 
Helaas hebben we ook voor dit jaar een beperkende restrictie in verband met het 
coronavirus en kunnen we maar 30 mensen toelaten in ’t Schathoes. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat we na de aanmelddatum een aantal vrienden moesten teleurstellen.    
  

2. Vastellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
• Directeur Menkemaborg 

Mevrouw Afiena van IJken heeft op 1 augustus 2021 mevrouw Stamhuis opgevolgd 
als directeur van Museum Menkemaborg.  Ze was voorheen conservator van het 
Stedelijk Museum Vianen. Ze vertelt dat ze het een voorrecht vindt deze functie te 
vervullen. Ze zal drie dagen per week op de borg werkzaam zijn. In totaal hebben de 
afgelopen maanden juli en augustus ruim 3300 mensen de borg bezocht. Ze hoopt dat 
dit bezoekersaantal zich voortzet. Ze vertelt dat voor haar de zichtbaarheid van de borg 
op social media en website een hoge prioriteit heeft. ‘Mocht u iets aan mij willen 
vragen, trekt u dan aan mijn jas’, zegt Van IJken. De voorzitter wenst haar een mooie 
tijd op de Menkemaborg. 
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• NL doet 29 mei 2021 

Met maar liefst 25 vrijwilligers werd op zaterdag 29 mei in het kader van NL Doet 
gewerkt rondom de borg. Menig bezoeker keek verwonderd op van de reuring. De 
beelden in de Borgtuin, de weilanden, de hekken, de brug, de borden, de lantaarns 
niets werd ongemoeid gelaten. De vrienden van de Menkemaborg werkten met 
vereende krachten en positiviteit om de borg weer te laten stralen voor het verlate 
museale jaar door de coronacrisis. De borgtuinen waren vanaf 19 mei open en de borg 
opende haar deuren op 5 juni.   
 

4. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 9 september 2020 
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 2020 – 2021 
Het jaarverslag van de secretaris Lida Sterenberg wordt achteraf in deze notulen 
opgenomen. Hierbij het verslag. 
 
Ik heb bewust in dit verslag even teruggekeken naar de start van de coronacrisis (maart 
2020) om zo nog eens met jullie terug te kijken op de afgelopen bewogen 
coronaperiode waarin we onze werkzaamheden hebben verricht. Een periode waarin 
tijd een andere lading kreeg en maatregelen de boventoon voerden.  
 
2019 – 2020 
De laatste Algemene Ledenvergadering zonder beperkingen vond plaats op 11 
september 2019. In maart 2020 kregen we te maken met het coronavirus en werden de 
geplande en gebruikelijke activiteiten geannuleerd. Toch heeft de Algemene 
Ledenvergadering van 9 september 2020 doorgang gevonden in aanwezigheid van 5 
vrienden. 
De toen nog zittende secretaris Vicky Rixten heeft over dit jaar het volgende 
geschreven: 
 
‘De ALV in 2019 vond plaats op 11 september 2019. 
Het bestuur vergaderde daarna 4 x te weten op: 6 november 2019, 11 mei 2020, 23 juni 
2020 en 26 augustus 2020. 
Door de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus in maart 2020 kwamen ook de 
activiteiten van onze vereniging stil te liggen. Zoals u kunt lezen zijn we, uiteraard op 
verantwoorde wijze, wel doorgegaan met vergaderen, maar bleek het onmogelijk om 
activiteiten te organiseren. 
We wilden wel onze Algemene Vergadering op de traditionele wijze houden in het 
Schathoes van de Menkemaborg. Een uitnodiging daarvoor is gepubliceerd in de 
Ommelander Courant. Stukken stonden op de website en hebben ter inzage gelegen bij 
kantoor Vreugdenhil. 
Al met al een bewogen jaar voor ieder van ons.’ 
 
2020 – 2021 
Tijdens de bestuursvergadering van 23 november 2020 heb ik - Lida Sterenberg - de 
taken van Vicky Rixten overgenomen. Een vergadering achter de computer en kijkend 
naar hoofden op het scherm. Deze manier van overleggen kenschetste de 
daaropvolgende vergaderingen tijdens de pandemie. Tjonge wat was het jaar 2020 een 
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ongekend jaar voor ons allemaal. Elkaar op deze manier leren verstaan heeft in ons 
bestuur geen problemen opgeleverd.  
 
Ons bestuurslid de heer Sietsema heeft het afgelopen jaar besloten door 
privéomstandigheden zijn bestuursactiviteiten tijdelijk op een laag pitje te zetten.  
 
We hebben 5 keer vergaderd in het jaar 2020 – 2021. 
23 november 2020, 20 januari, 11 mei, 1 juli en 27 augustus 2021.  
 
Toen de versoepeling van de coronamaatregelen een feit werd, hebben we op 27 
augustus 2021 in elkaars bijzijn afscheid kunnen nemen van de secretaris Vicky Rixten. 
Aan een tafel in het gezellige ’t Schathoes. Ook bij deze Vicky: ‘Hartelijk bedankt voor je 
accurate en professionele inzet.’ 
 
Deze Algemene Ledenvergadering hebben we gepubliceerd in de Ommelander Courant 
van 23 augustus 2021. 
 

6. Verslag penningmeester 2020 
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 vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 

7. Verslag kascommissie 2020 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Wierenga. De heer Wierenga deelt mee dat 
de penningmeester mevrouw Vreugdenhil de zaken keurig op orde heeft en stelt voor 
het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat ermee akkoord. De voorzitter 
bedankt de heer Wieringa en mevrouw Beets van de kascommissie voor hun bijdrage. 
 
Tijdens de vergadering krijgt Erik Boerma het woord om een tweetal lopende 
activiteiten van de Vrienden toe te lichten. 
 
Via Notaris Huitsing (bedrijfslid) zijn wij in contact gekomen met een familie uit 
Middelstum die via vererving (Bloemendaal) in het bezit is gekomen van een thee-
serveertafel die naar alle waarschijnlijkheid aan het interieur van de Menkemaborg 
heeft toebehoord. Erik Boerma is inmiddels drie keer bij de familie op bezoek geweest 
en binnenkort is er een nieuwe afspraak ingepland met Afiena van IJken (directeur 
conservator Menkemaborg),  
Egge Knol (adviseur Groninger Museum), Gerard Bakker en Erik Boerma (Vereniging van 
Vrienden van de Menkemaborg). Het is de bedoeling om de theetafel van de familie te 
kopen om deze vervolgens namens de Vrienden aan de Stichting Menkemaborg te 
schenken. 
 
Een tweede initiatief van de Vrienden is de mogelijke herplaatsing van het 
ooievaarsnest, wat ooit aan de zuidkant van de Menkemaborg in het weiland heeft 
gestaan. Veel van onze leden kunnen zich dit nog goed herinneren. Aangezien de 
ooievaarspopulatie zich de laatste jaren positief heeft ontwikkeld, is er mogelijk kans 
dat zich daar een nieuwe ooievaarsfamilie gaat vestigen mits wij voor de 
randvoorwaarden zorgen. De gronden rond de Menkemaborg zijn in eigendom van 
Natuurmonumenten, waar inmiddels verkennende gesprekken mee zijn gevoerd. Het 
bestuur van de Vrienden zegt de vergadering toe dit initiatief nader uit te werken. 
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8. Benoeming lid kascommissie  
Mevrouw Beets treedt af als lid van de kascommissie. De voorzitter vraagt, wie haar wil 
opvolgen. Mevrouw Veenstra stelt zich kandidaat.  Mevrouw A. Veenstra en de heer P. 
Wierenga worden vervolgens benoemd in de kascommissie.  
 

9. Bestuurssamenstelling 
De voorzitter vraagt de vergadering om het bestuurslidmaatschap van mevrouw 
Sterenberg te bekrachtigen.  De vergadering stemt hiermee in. Het bestuur vraagt de 
aanwezigen toestemming om het bestuur ruimte te geven om uit te breiden met twee 
leden. De huidige secretaris zal haar werkzaamheden verschuiven naar de 
communicatie en marketing van de Vereniging Vrienden van de Menkemaborg. 
Hierdoor zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris. De aanwezigen gaan akkoord met 
dit voorstel. 
 

10. Rondvraag 
• Op verzoek van een van de vrienden geeft de voorzitter een toelichting op de 

ontwikkelingen rondom Huize Tocama. Na een voorstudie in opdracht van het 
bestuur van de Menkemaborg, bleken er haalbare plannen mogelijk. Vervolgens is 
vanuit dit bestuur een aparte stichting opgericht om dit verder uit te werken. 
Daarmee blijft de Menkemaborg gevrijwaard van de risico’s. Op de vraag of de 
Vrienden hierbij een rol spelen, zegt de voorzitter op dit moment nog niet. Hijzelf is 
wel bestuurder geworden van betreffende stichting. 
 

• De heer Beukema maakt van de gelegenheid gebruik en vertelt dat op 17 
september een lichtjeswandeling door de kasteeltuinen van de Menkemaborg 
wordt georganiseerd (kosten 2 euro per persoon). Zowel de tuinen als de borg 
zullen voor de gelegenheid verlicht zijn met tientallen kaarsjes en olielantaarns. 
Bezoekers kunnen in de schemering genieten van de sfeervolle borgtuinen met 
zicht op de borg ook de haagdoolhof is weer toegankelijk voor het publiek.  
 

• Diezelfde avond (17 september), zegt de heer Beukema, kan men bij Huize Tocama, 
tegenover de Menkemaborg, binnenlopen voor een presentatie over de 
restauratieplannen. De initiatiefnemers, bestuursleden van de Stichting Museum 
Menkemaborg, geven van 19.30 tot 22.00 uur rondleidingen en 
achtergrondinformatie. 

• Het geluid tijdens de vergadering wordt volgend jaar verbeterd. 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en 
aanwezigheid. Daarna krijgt de gastspreker Erik Hulsegge het podium. Hij wist ons te 
boeien met zijn belevenissen als een van de Noordmannen. Ook als columnist, 
radiopresentater en podcastmaker over het leven van Ede Staal wist hij met de 
aanwezigen menig herinnering op te halen. 
 
Na afloop bedankt de voorzitter hem voor zijn boeiende verhalen en wenst iedereen 
een goede thuiskomst. 

 
 


