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Dientengevolge open ik deze bijeenkomst, doch het zij mij vergund vooraf namens de commissie
dank te zeggen aan de ingezetenen dezer gemeente voor de instemming, waarmede zij het plan
hebben begroet en ik kan niet nalaten een woord van erkentelijkheid en waardeering uit te spreken
voor de trouwe opkomst naar deze vergadering, hetgeen ons ten bewijze strekt van uwe groote
belangstelling in de zaak welke hedenavond aan de orde is. In korte woorden zal ik den loop der zaak
van af het begin tot op heden mededeelen.
Het was in de November-vergadering van de Landbouwvereeniging alhier, dat een vraag betreffende
de oprichting eener melk- en boterfabriek ter tafel kwam.
Wegens het late uur werd de behandeling dier vraag tot eene volgende bijeenkomst uitgesteld, doch
in dien tusschentijd gingen eenige belangstellende leden dier vereeniging naar elders, ten einde
zoodanige fabriek te bezichtigen.
In de daarop, dato 7 December, gehouden vergadering bracht een dier leden daaromtrent een verslag
uit, waaruit bleek, dat, kon men zich in eene voldoende melklevering verheugen, zulk een fabriek,
mits in coöperatieven geest opgericht, gunstige resultaten moest opleveren. Het plan vond bijval en in
die vergadering werd een commissie van drie leden aan het bestuur der Landbouwvereeniging
toegevoegd, ten einde het plan nader te onderzoeken en de noodige voorbereidende stappen te doen;
de commissie meent zich, al is het ook op zeer bescheiden wijze, van die opdracht te hebben
gekweten. Ten eerste heeft de commissie naar verschillende zijde geïnformeerd omtrent de resultaten
van zoodanige fabrieken en van bijna alle zijden gewerden ons gunstige berichten, vooral als de zaak
gemeenschappelijk werd ter hand genomen.
Naar het bescheiden oordeel der commissie zou zulk een fabriek met annexen stoomkoornmolen
ongeveer 12.500 gulden moeten kosten, doch men gelieve deze opgave slechts als eene globale
raming te beschouwen, daar de commissie geen plan heeft doen opmaken en nog geen deskundige
heeft geraadpleegd. Vervolgens hebben eenige leden der commissie zich bij de belangstellende
ingezetenen vervoegd om te vernemen hoeveel aandeelen men in het gemeenschappelijk kapitaal,
bestaande uit 500 aandeelen van 25 gulden, wilde deelnemen en van hoeveel koeien men de melk
wilde leveren. Dankbaar mag de commissie vermelden, dat 88 ingezetenen van hunne belangstelling
hebben doen blijken door het nemen van 360 aandeelen en de melk van 302 koeien toe te zeggen. Na
dien uitslag meende de commissie eene algemeene vergadering te moeten oproepen, ten einde van
een en ander mededeeling te doen en nog nadere pogingen aan te wenden tot het verkrijgen van de
ontbrekende aandeelen. Met deze volledige mededeelingen meent de commissie te kunnen volstaan.
Men heeft vernomen, nog 140 aandeelen ontbreken ons.
Laat ons, door eendracht sterk, door samenwerking machtig, zoo mogelijk elk nog een steentje
bijdragen, opdat in deze gemeente eene inrichting verrijze, die den ingezetenen ten voordeel en
Smilde tot eer verstrekken.
De heer M.A. Hoogerbrugge zegt, dat het hem wegens drukke bezigheden onmogelijk is al de
landbouwvergaderingen bij te wonen; hij kon echter niet nalaten hedenavond te komen, omdat het
doel van deze vergadering zijn volle sympathie wegdraagt. Hij betuigt aan de ingezetenen dezer
gemeente zijnen dank voor de deelneming, aan deze zaak betoond, welker totstandkoming zeer in het
belang der gemeente is, en hoopt dat allen, die daaraan geldelijken steun hebben gegeven, er de beste
uitkomst van mogen ondervinden.
De voorzitter geeft alsnog gelegenheid om op de lijst ter bekoming van aandeelen te teekenen; door
verschillende personen werden nog te zamen 44 aandeelen genomen en de melk van nog 31 koeien
toegezegd.
De voorzitter stelt voor over te gaan tot het behandelen en vaststellen der statuten; spreker zal deze
artikelsgewijze voorlezen en gelegenheid geven tot het maken van aan- en opmerkingen.
De statuten worden vervolgens artikelsgewijze behandeld en na eenige opmerkingen van de heeren
M.A. Hoogerbrugge, J. Homan Kijmmell en Jan W. de Vries en na eenige vragen van de heeren J.
Boxem, J. Hoving en S. Meijering met algemeene stemmen goedgekeurd, behoudens opdracht en
machtiging aan het bestuur tot eenige kleine wijziging ingevolge de gegeven wenken.
-vervolg op blad 1889z5

