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De secretaris brengt een uitgebreid jaarverslag uit over den toestand der vereeniging over 1889, 

waaruit blijkt, dat het ledental tot 65 is geklommen en de vereeniging zich in toenemenden bloei mag 

verheugen. Met voldoening mocht worden teruggezien op hetgeen op initiatief der vereeniging in 

1889 is tot stand gekomen, nl. het stationeeren van twee beste dekstieren, gezamenlijke aankoop van 

530 kilo’s klaverzaad, totstandkoming van een bloeiende maandmarkt, de oprichting van een 

stoomzuivelfabriek, enz. 

De voorzitter stelt voor, den secretaris dank te zeggen voor zijn degelijk overzicht en het verslag in 

het archief der vereeniging te deponeeren. 

conform besloten. 

De penningmeester, de heer Tonckens, doet rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar, 

waaruit  blijkt, dat over 1889 tegen eene ontvangst van f 65 eene uitgaven was van f 52.45, alzoo een 

saldo van f 12.55; dit gevoegd bij de saldo’s van 1887 en 1888 maakt een batig saldo van f  106.24. 

De heer Bronkhorst heeft niet hooren voorlezen de uitgaaf van 25 gulden subsidie toegekend aan den 

heer Tonckens wegens het houden van een dekstier, of, vraagt spreker, zijn er soms zooveel koeien 

ter dekking geweest, dat het ingestaan bedrag is bereikt? 

De heer Tonckens zegt, dat het vereischt aantal koeien niet is bereikt, doch meende als 

penningmeester dezen post zelf niet op de rekening te moeten plaatsen. Nu in de vergadering de post 

ter berde komt, wil spreker de mededeeling doen, de geheele 25 gulden niet te begeeren; doch, met 

het oog op de kas der vereeniging, zich met f 12,50 tevreden te stellen. 

De voorzitter dankt den penningmeester voor de afgelegde rekening en verantwoording en betuigt 

Z.Ed. namens de geheele vereeniging zijn erkentelijkheid voor de roiale regeling in zake genoemde 

subsidie en stelt voor, het batig saldo alsnog met f 12.50 te verminderen en dit vast te stellen op 

 f 93.74, als mede onder goedkeuring der rekening over 1889, den penningmeester te dechargeeren 

voor het gehouden beheer. 

Conform wordt besloten. 

De voorzitter wenscht te vernemen of de leden der vereeniging evenals voorgaande jaren het 

benoodigde klaverzaad voor gezamenlijke rekening willen opdoen of het ieder voor zich zelf 

wenschen aan te koopen. Volgens ontvangen prijsopgave is het rood Brabantsch klaverzaad 

tegenwoordig op ongeveer 50 cent het kilo genoteerd. 

Verschillende leden uitten zich om het voor gezamentlijke rekening te doen. 

De voorzitter zegt, dat het bestuur zich weder evenals vorige jaren met de zaak zal belasten en 

verzoekt aan de tegenwoordig zijnde leden te willen opgeven hoeveel kilo zij wenschen te ontvangen. 

Ook aan de niet tegenwoordig zijnde leden zal gelegenheid gegeven worden om hunne benoodigde 

hoeveelheden op te geven. 

Staande de vergadering wordt door 19 leden reeds 320 kilo besteld. 

De secretaris leest alsnog een brief voor van een lid van de Landbouwvereeniging te Kloosterveen, 

welke in overweging gaf, geen aardappels in voorkoop te verkoopen, doch in vereeniging met de 

landbouwers te Kleinemeer, Kielwindeweer en Gasselternijveenschemond zich gezamenlijk te 

vereenigen en te verbinden, teneinde hoogere prijs van de fabrikanten te verkrijgen. 

De heer Jk. W. de Vries zegt, dat, blijkens het ontvangen schrijven, ook de aardappelfabrikanten zich 

met elkander in verbinding stellen, teneinde de aardappels zoo goedkoop mogelijk te verkrijgen, hij 

het dus ook zeer goed zou achten als ook de landbouwers dit deden, om voor hun eigen belang te 

waken en hoogere prijzen voor hunne aardappels te bedingen. 

De voorzitter beantwoordt en wederlegt den vorigen spreker en ontraadt verder op deze zaak in te 

gaan, te meer, daar dit geen officieel schrijven is van een gevestigde landbouwvereeniging, doch 

slechts van een particulier persoon. Wij moeten ons zoo voetstoots niet leenen tot iets wat gansch 

Groningerland niet kan of niet durft ondernemen en ons wachten kastanjes uit het vuur te halen, 

welke anderen te heet zijn, redenen waarom spreker voorstelt dit schrijven eenvoudig als 

kennisgeving aan te nemen. 

De heer J. Venekamp deelt het gevoelen van den voorzitter en zegt, dat men in Groningerland reeds 

meer als eens heeft geprobeerd om gezamentlijk tegen de fabrikanten op te treden, doch steeds is het 

tot schade en schande van hen die het begonnen uitgeloopen. 
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