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1. Opening
Voorzitter Meindert Schollema heet de 32 aanwezigen welkom. Hij is verheugd op de grote
opkomst. Omdat Meertmoand bekend staat als dialectmoand gaat Meindert over in het
Gronings.
In het verleden werden afmeldingen wel genoteerd in de notulen, maar de namen van de
aanwezigen werden niet genoteerd. We spreken af om vanaf volgend jaar een intekenlijst rond
te laten gaan, zodat de namen van de aanwezigen ook opgeschreven kunnen worden.
Meindert staat stil bij het overlijden van Kor Hofman die ook voor de Historische Vereniging
van bijzondere betekenis was. Zo heeft hij afgelopen oktober in het oorlogsmuseum van Ties
Groenewold zijn belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog met de aanwezigen gedeeld.
Wij herdenken Kor met een minuut stilte.
2. Jaaroverzicht 2017
Meindert licht een paar punten uit het verslag uit.
Door inzet van ons lid Wim Blanken is de website weer geheel up to date gemaakt. Dank aan
Wim! http://historischeverenigingmiddelstum.nl/
Binnen het 4 mei comité volgt Marcel van Dijken onze vertegenwoordiger Gijs Schilthuis op.
Marcel, werkzaam bij de Koninklijke Landmacht, gaat samen met Ties een boek samenstellen
over de geschiedenis rondom de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Middelstum.
In 2017 hebben Kees en Jetze veel werk verricht binnen de projectgroep Mooi Middelstum
die twee wandelroutes op app heeft uitgebracht, een architectenroute en een historische route.
Een ander belangrijk project waar Kees en Jetze aan werken is het winkeltjesproject, waar nog
steeds nieuwe informatie in de vorm van foto’s, verhalen, etc.. binnenkomt. Ook materiaal
van verenigingen wordt verzameld. Meindert vraagt nogmaals hulp aan alle (oud)inwoners
om (beeld)materiaal aan te leveren.
Een zeer belangrijk project is het herstel van de begraafplaats. Veel vrijwilligers maken met
hun inzet, deskundigheid enthousiasme en ervaring van de begraafplaats een juweeltje.
Tegenwoordig is de begraafplaats een visitekaartje voor het dorp. Hulde! Meindert geeft aan
erg trots te zijn op deze groep vrijwilligers.
Vervolgens wordt het jaarverslag vastgesteld.
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3. Notulen algemene ledenvergadering 2017
Er zijn geen opmerkingen, waarna de notulen worden vastgesteld.
4. Financiële verslagen
Kees geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn, maar dat de begraafplaats structureel geld
tekort heeft.
Er zijn twee subsidieaanvragen onderweg voor de urnenmuur, waarbij een toezegging is
gedaan van €2000. Binnenkort volgt een overleg met de gemeente over het onderhoud van het
groen. Kees meldt dat de vrijwilligers zo'n 800 uur hebben besteed aan onkruidverwijdering.
Op zaterdag 21 april wordt met een officiële handeling gestart met het nieuwe seizoen.
Tijdens de winterperiode zijn Kees en Mark van Dijken bezig geweest met het ontcijferen van
teksten op de houten grafmonumenten.
Meindert geeft aan dat een goede penningmeester veel gedaan kan krijgen.
Dank aan Kees!
5. Verslag kascommissie
Henk Aikema geeft aan dat de financiële stukken op orde zijn.Daarmee wordt decharge
verleend. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Wim Appelboom en Klaas Oomkens.
6. Bestuursverkiezingen
Ab en Jetze zijn aftredend en stellen zich opnieuw verkiesbaar.
Meindert complimenteert Ab en Jetze voor hun inzet en vraagt om een daverend applaus.
Pauze
Na de pauze vervolgt Fré Schreiber de avond met een Grunneger Kwis.
De Kwis bestaat uit 45 meerkeuzevragen over diverse onderwerpen. Voorafgaand aan elk
onderwerp vertelt Fré een verhaal in het Grunnegs.
Na afloop krijgen de aanwezigen als aandenken het boekje "Grunnegers schrieven ien 50
leskes".
Het merkwaardige toeval wil dat de twee winnaars met 40 vragen goed beantwoord Meindert
en Trieneke Schollema zijn. Zij delen de hoofdprijs wat bestaat uit het boekje "Gronings voor
beginners".
Met dank aan Fré Schreiber voor de vermakelijke kwis wordt de avond afgesloten met een
consumptie naar keuze.
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