Verslag van de algemene ledenvergadering van de
Historische Vereniging Middelstum
gehouden op woensdag 27 februari 2019
in het café / restaurant van Herberg De Valk te Middelstum
Aanwezig: 34 personen, bekend bij bestuur via intekenlijst
1. Opening
Voorzitter Meindert Schollema heet de aanwezigen welkom. Hij is
verheugd over de grote opkomst. Ondanks dat het nog geen maart is ( meertmoand is
dialectmoand) gaat Meindert toch over in het Gronings, alvast als voorbereiding op het
Grunneger Diktee later op de avond.
Voorgaande jaren hebben we de jaarvergadering in de bovenzaal van De Valk gehouden,
maar nu besloten we om het in het cafégedeelte te doen. Het was met de 34 aanwezigen knus
gezellig. Meindert refereert aan de dagen van weleer.
2. Jaaroverzicht
Meindert vraagt de aanwezigen of er vragen zijn over het jaar verslag. Die zijn er niet en
onder applaus wordt het verslag vastgesteld.
3. Notulen algemene ledenvergadering 2018
Ook hier zijn geen opmerkingen, waarna de notulen worden vastgesteld.
4. Financiële verslagen en verslag kascommissie
Als vanouds zijn er twee financiële verslagen. Eén betreft de historische vereniging en de
ander betreft de begraafplaats. Geen van de aanwezigen heeft opmerkingen over de verslagen
waarna ze onder applaus worden goedgekeurd. Wim Appelboom doet namens de
kascommissie - bestaande uit Wim Appelboom en Klaas Oomkens - verslag van hun
bevindingen. Hij geeft een groot compliment aan de penningmeester, die de stukken zeer
ordelijk en netjes heeft voorbereid. Hij geeft aan dat alle financiële stukken op orde zijn.
Daarmee wordt decharge verleend.
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Klaas Oomkens en Rob de Groot.
Meindert roemt speciaal Kees en Trieneke Geut die als vaste vrijwilligers van de
begraafplaats erg betrokken zijn bij de begraafplaats. Ze doen niet alleen werk op onze eigen
begraafplaats, maar bezoeken tijdens hun fietstochten regelmatig andere begraafplaatsen in de
omgeving, waar ze hun ogen goed de kost geven en bruikbare ideeën graag benutten voor het
onderhoud van onze eigen begraafplaats. Hulde voor alle vrijwilligers! Meindert vraagt voor
Kees en alle vrijwilligers een hartelijk applaus.
5. Bestuursverkiezingen
Johanna Muurling is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Helaas kan Johanna er vanavond
vanwege haar werk niet bij zijn. Meindert roemt Johanna om haar inzet en laat weten het
jammer te vinden dat zij stopt met het bestuur. Wij nemen in een ander verband nog afscheid
van Johanna.
Kees is aftredend en stelt zich opnieuw verkiesbaar. Hij legt het penningmeesterschap van de
historische vereniging neer, maar blijft penningmeester van de begraafplaats en zal zijn
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overige bestuursfuncties blijven vervullen. Jan van der Kooi zal het penningmeesterschap van
HVM op zich nemen.
Daarnaast wordt het bestuur uitgebreid met twee nieuwe leden, te weten Aniek Veenstra
(helaas vanavond vanwege griep verhinderd) en Mark van Dijken. Meindert introduceert
Aniek en Mark. Natuurlijk wordt het NOS journaal met het afscheid van Pauline Broekema
genoemd waarin Mark een prominente rol in heeft gespeeld. Alle aanwezigen applaudisseren
voor de nieuwe bestuursleden.
Meindert besluit met de boodschap dat onze historische vereniging een grote vereniging (215
leden!) is. Onlangs heeft een delegatie gesproken met andere verenigingen binnen de
aankomende DAL-gemeente. Gezamenlijk proberen wij onze krachten te bundelen richting de
nieuwe gemeente met het doel de lijnen even kort te houden als die waren bij onze huidige
gemeente.
Meindert dankt de aanwezigen voor de grote opkomst!
Pauze
Fré begint op zijn eigen humoristische wijze in het Grunnegs over verschillende soorten cake.
Je hebt eenhandse en tweehandse cake. Een tweehandse cake is zo dun dat je hem met twee
handen moet vasthouden. Gelukkig kregen wij in het café een fatsoenlijke eenhandse cake
toegediend.
Fré zal een Gronings dictee houden. Als voorbereiding hierop heeft iedereen van te voren een
A4-tje gekregen met daarin de grondbeginselen van het Gronings. Bij aanvang legt Fré nog
een paar basisregels van het Grunnegs uit. Nadat hij het dictee eerst in zijn geheel heeft
voorgelezen (wat veel ohs en oeis opleverde), mogen we per zin het dictee noteren.
Na afloop werd het dicftee nagekeken door de buurman/buurvrouw.
De absolute winnaar van deze avond was met stip Kees Reinders, met één fout. De tweede
plek was voor Albert Pastoor met acht fouten en Gerrie Smit werd derde met twaalf fouten.
Allen kregen een lekkere Groningse koek mee naar huis.
Met veel dank aan Fré voor de bijzonder vermakelijke avond!
En dan volgt hier het dictee:
n Vertezzel oet laankmanstieden, oet begunjoaren van tillevizie.
Dokter Verhagen zien kiekkaast was op n daag stukkend, der was niks as snij te zain.
Hai lait ploatselke elektrieker Roefke kommen, mor dij kon der ook niks mit.
‘Ik kin hom zulf nait reperaaiern, ie binnen hom n week kwiet.’
‘Ik krieg zekerlieks zo laank tiedelk n aander toustel?’, vragt dokter.
Roefke kikt dokter verbalderd aan en zegt ien zien tamtoatsie en alteroatsie:
‘Hou duur je t vroagen, hou duur je der mit op batterij kommen, hou krieg je t ien joen
hazzens.
Veureg joar was mien vraauw nait aal te recht mieterg: koggeln, koorzeg en haisterg.
Ie hebben heur dou noar t Groot Zaikenhoes ien Stad stuurd.
Heb ik dou n aander vrommes van joe kregen?’
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