
Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren 

Notulen van de Jaarvergadering van de Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren, 

gehouden op woensdag 27 maart 2019 te 20.00 uur in het multifunctioneel gebouw De 

Ludinge te Zuidlaren. 

 

Aanwezig: plm. 60 personen. 

 

1. Opening. 

De voorzitter mevr. Fidder opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 

 

2. Notulen jaarvergadering 28 maart 2018. 

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. 

De notulen worden vervolgens zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen te doen. 

 

4. Jaarverslag secretaris 2018. 

Geen opmerkingen. 

 

5. Jaarverslag penningmeester over 2018. 

De heer Meijer vraagt waar het saldo heengaat. 

De heer Stenveld geeft aan, dat dit, zoals gebruikelijk,wordt toegevoegd aan de reserve. 

Geen opmerkingen 

 

6. Verslag kascontrole over 2018. 

De heren Ten Cate en Sijtsema hebben de financiële stukken gecontroleerd. Namens de 

commissie deelt de heer Koning mee, dat de stukken in orde zijn bevonden en er professioneel 

uitzien. De commissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt 

hiermee bij acclamatie in. 

 

7. Benoeming nieuw lid kascommissie en een reservelid. 

Regulier aftredend: Ten Cate. 

Naast de heer Sijtsema wordt voor 2019/2020 de heer G.Scholtens aangewezen als lid van de 

kascommissie. 

 

8. Vaststellen contributie 2020. 

De voorzitter geeft aan, dat het bestuur voorstel om de contributie voor 2020 niet te verhogen. 

Hiermee stemt de vergadering in. 

 

9. Begroting 2019. 

De heer Koning vraagt of het bestuur denkt ook in 2019 weer geld uit het Rabo-fonds te krijgen. 

De voorzitter gaat daar wel vanuit. 

Aangezien er, geen verdere opmerkingen worden gemaakt en er overigens geen vragen zijn, 



wordt de begroting 2019 vastgesteld. 

 

10. Bestuursverkiezing. 

Regulier aftredend is de penningmeester de heer B.Stenveld. Hij is bereid een herbenoeming te 

aanvaarden. Er is geen tegen kandidaat gesteld. Genoemde kandidaat worden vervolgens bij 

acclamatie (her)benoemd. 

 

11. Rondvraag 

De voorzitter wil langs deze weg de vrijwilligers betrokken bij het werk van de vereniging bedanken 

voor hun inzet. Overigens geen vragen. 

 

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.20 uur het officiële gedeelte van de 

vergadering. 

 

Vervolg na de pauze: 

Na een korte pauze volgde het 2e deel van de vergadering en daarmee het verhaal over het 

vliegveld Eelde, het ontstaan en  de geschiedenis van 1931 tot 1953. De heren Hendrik Cazemier 

en Doewe Pelleboer verzorgden deze presentatie. Het heette eerst Het Groene vliegveld Eelde. 

De KLM benaderde in de 30-er jaren Groningen om een vliegveld te realiseren in de omgeving. Dit 

als uitwijkhaven voor Schiphol. De toenmalige wethouder van Eelde, Mevrouw Bähler-Boerma 

heeft zich enorm ingezet voor de realisering van het vliegveld. In het begin was het vliegveld een 

gewoon groene grasmat. Na de realisering van het vliegveld werd o.a de Rijksluchtvaartschool op 

Eelde gevestigd. In de oorlogstijd werd het vliegveld door de Duitse bezetter gebruikt. De 

presentatie werd ondersteund door veel foto’s uit de beginperiode van de luchthaven. Na afloop 

van de presentatie werden verschillende vragen op de inleiders afgevuurd. Zij ontvingen applaus 

van het aanwezige publiek voor hun verhaal. 

De voorzitter dankte vervolgens de presentatoren voor hun bijdrage en bood hun een attentie voor 

hun bijdrage aan. Vervolgens deelde nog mee, dat de volgende bijeenkomst op 24 april, alweer de 

laatste van dit seizoen, zal worden ingevuld met een inleiding van Goff Miedema, schrijver van het 

boek “Onderduken in een broeinest van verzet”  een uiteenzetting waartoe zijn speurtocht over het 

verzet op Dennenoord in de oorlogstijd heeft geleid.   

 

Vastgesteld in de Jaarvergadering 2020, gehouden op 25 maart 2020. 

 

De voorzitter,        De secretaris, 


