
Verslag van de algemene ledenvergadering van de 
Historische Vereniging Middelstum 
gehouden op woensdag 26 februari 2020 
in het Hippolytushoes 
 
Aanwezig: 38 personen, bekend bij bestuur via intekenlijst 
 
Opening 
Vicevoorzitter Jetze Smit heet de aanwezigen welkom. Hij is verheugd over de 
grote opkomst. We staan stil bij het plotselinge overlijden van onze voorzitter 
Meindert Schollema. 
 
In herinnering: Meindert Schollema 
Bestuurslid Ab spreekt de volgende woorden uit: 
“Op 6 december 2019 is onze voorzitter Meindert Schollema plotseling 
overleden. Wij zijn verslagen door dit onverwachte en abrupte afscheid, maar 
wij denken in de allereerste plaats aan zijn vrouw Trieneke, haar kinderen en 
kleinkinderen om dit grote verlies te verwerken. 
Na zijn pensionering in 2015 als burgemeester van de Pekela’s, keerden 
Meindert en Trieneke terug naar Middelstum en gingen wonen aan de 
Burchtstraat in een monumentaal huis. 
Verschillende verenigingen vroegen Meindert of hij voorzitter van hun 
vereniging wilde worden en zo werd hij ook voorzitter van de Historische 
Vereniging en dat wilde hij graag en vooral bezig zijn met hoe het vroeger in 
Middelstum geweest is.  
En dat deed hij met alle bestuurlijke ervaring, gedrevenheid, en doortastendheid 
waarover hij beschikte. Dankzij zijn daadkracht werden tal van activiteiten 
gestart, dan wel met nieuw elan voortgezet. 
De bestuursvergaderingen waren mede door de leiding van Meindert heel 
plezierig met veelal enkele anekdotes. Lezingen leidde hij op dezelfde plezierige 
wijze als de bestuursvergaderingen. 
Meindert blijft in onze herinnering als een uitmuntend voorzitter die veel voor 
onze vereniging heeft betekend en wij zullen hem zeer blijven missen. 
Maar Meindert was ook een zeer sociaal mens, die in goede en slechte dagen 
naast je stond. Hij leefde zeer mee met zijn medemens die in problemen zat.  
Trieneke, je kinderen, je kleinkinderen: Heel Veel Sterkte! 
Meindert, bedankt voor al het vele wat je ons hebt gegeven, bedankt Meindert!” 
Jaaroverzicht 
Alle aanwezigen hebben het jaaroverzicht kunnen lezen. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen. 
Notulen algemene ledenvergadering 2019 
Ook hier zijn geen opmerkingen, waarna de notulen worden vastgesteld.  



Financiële verslagen  
De verslagen van de historische vereniging en herstel begraafplaats worden 
zonder verdere opmerkingen goedgekeurd door de aanwezigen. 
Verslag kascommissie 
Bij afwezigheid van de kascommissie, bestaande uit Klaas Oomkens en Rob de 
Groot, doet de secretaris verslag van hun bevindingen. Uit de mail van Rob de 
Groot: “Als lid van de kascommissie heb ik samen met Klaas Oomkens zowel de 
kas van de Historische Vereniging als die van Herstel Begraafplaats 
gecontroleerd. Beide administraties worden middels een boekhoudsysteem met 
de computer uitgevoerd en geven, mede daardoor, een helder en inzichtelijk 
beeld van de werkelijkheid. 
De kascommissie stelt vast dat administratie en saldi kloppen en stelt de 
algemene ledenvergadering voor de heren Geut en Van der Kooi te dechargeren 
voor het afgelopen boekjaar.” 
Onder applaus wordt hiermee decharge verleend.   
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Rob de Groot en Louki Ennik.  
Oproep nieuwe locatie archief 
Al jaren is het archief van de vereniging geplaatst op de vierde verdieping van 
het Hippolytushoes, waarvoor wij Woonzorg Nederland zeer erkentelijk zijn. 
Door de onzekerheid over de toekomst en omdat het klimaat niet optimaal is 
voor het archief (het is te warm en te droog), zijn wij op zoek naar een betere 
ruimte, zodat het archief ook voor de toekomst behouden kan blijven.  
De ruimte moet tenminste 40 m2 zijn, zodat er ruimte is voor opslag en 
gelegenheid voor het uitleggen en werken aan het archief. Klimatologisch ideaal 
is een ruimte waar het ca. 19 graden is en de luchtvochtigheid ca. 55%. 
Naast een ruimte zijn wij ook op zoek naar archiefkasten om het vele materiaal 
in te plaatsen en naar vrijwilligers die willen meehelpen het archief verder te 
ontsluiten. 
Tijdens de avond werden er al enkele kasten aangeboden, waarvoor dank! 
Wie heeft een idee voor een ruimte waar we langere tijd gebruik van kunnen 
maken? 
Bestuursverkiezingen 
Als vervanger van Meindert hebben wij Reint Wobbes bereid gevonden om het 
voorzitterschap voor een aantal jaren over te nemen. De aanwezigen stemmen 
allen onder applaus in. 
Ties Groenewold is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Ties wordt 
(voorlopig) niet vervangen. Ties is, zoals bekend, conservator van het 
oorlogsmuseum in Middelstum. Hij was beheerder van de website. De 
Historische Vereniging heeft een paar jaar geleden zijn Facebookpagina “Oud 
Middelstum” overgenomen. 
Daarnaast heeft Ties een lezing gehouden over Rottumeroog in oorlogstijd, een 
boek geschreven over Flugwache Warffum en is bezig met een boek over 



Rottumeroog en Middelstum. Met een presentje wordt Ties bedankt voor zijn 
inzet. 
Rondvraag / ideeën voor activiteiten 
Geen van de aanwezigen heeft iets voor de rondvraag. Jetze vraagt de 
aanwezigen om na te denken over nieuwe activiteiten en lezingen en bedankt 
ieder voor zijn komst en de vrijwilligers van het Hippolytushoes voor hun 
gastvrijheid. 
 
Pauze  
 
Na de pauze werd een puzzeltocht gehouden met vragen over historisch 
Middelstum. Jetze legt uit wat de bedoeling is. De puzzeltocht was 
oorspronkelijk uitgezet tijdens de lichtweek, maar mede door de 
weersomstandigheden deden niet veel mensen mee aan de puzzeltocht, 
vandaar deze herhaling binnenshuis. Het bleek een groot succes! 
De foto’s hingen in de gangen op de benedenverdieping en de aanwezigen 
liepen er bij langs en waren in de gelegenheid met elkaar te discussiëren. Er 
heerste een gezellige drukte. Na afloop toont Jetze alle foto’s en verklaart de 
betekenis van de vragen. De 21 gevonden letters moesten in goede volgorde 
worden gezet en leverden uiteindelijk de woorden Boerdam, Fraamklap en 
Labor op, die met elkaar gemeen hadden dat zij alle drie steenfabrieken zijn 
geweest. 
Onze nieuwe voorzitter Reint trok uit de vele goede inzendingen uiteindelijk het 
team Hilda en Hennie die een leuke prijs kregen.  
Na afloop bleven veel leden onder het genot van een natje en droogje nog 
geruime tijd napraten. Het was een geslaagde avond! 


