
 

 

 Notulen Bestuursvergadering 11 mei 2020 
Locatie: Online 
 
                           
Tijd: 11:00 uur – 12:30 uur   
Aanwezig: Erik, Leen, Geert, Kees en Tom.  
Afwezig: Peet 
Notulist: Tom 
 
   

1.   Opening: vaststellen agenda en notulen vorige vergadering. Notulen worden 
goedgekeurd. 

2.   Bestuurssamenstelling en taakverdeling: geen mededelingen 
3.   Post in/uit: geen mededelingen 
4.   Mededelingen bestuursleden: Jan Wieffer heeft een mail gestuurd over de proble-

men bij Genkgo en iDeal en is gefrustreerd. Leen stuurt een bericht naar Jan over 
een afspraak met Genkgo. Er wordt geprobeerd om fysiek met Genkgo om de tafel 
te gaan zitten. Wat gebeurt er als we uit de financiële module stappen? Is er een 
alternatief? Wat als er echt iemand stopt? Wie neemt het over? Dit ook noemen in 
de OR. Backups zijn nodig! 

5.   Verenigingszaken: geen mededelingen. 
6.   Afdelingszaken: berekeningsmethode afdelingsbijdragen. Geert heeft contact met 

de afdelingen. De kleine afdelingen kunnen net de bankkosten betalen. Het bedrag 
van 250 euro moet worden verhoogd en de bijdrage per lid gaat iets naar beneden. 
Hierdoor gaan de kleine afdelingen er wat op vooruit en de grote afdelingen gaan er 
maar iets op achteruit. Dit wordt op de OR besproken en dan aangepast in het 
HHR.  

7.   Opleidingszaken: OR 16/5: hervatten opleiding theorie en praktijk, hoe en wan-
neer? Theorie kan online. Over de praktijk lopen de meningen uiteen. Per 1 juni zou 
weer gestart kunnen worden met 1,5 m afstand. Er zijn wel dingen die wel en niet 
kunnen. Zelf laten invullen. Eén instructeur op één leerling. Het cursusboek water-
molenaar vordert gestaag. De helft van de hoofdstukken is af.  Kees maakt een af-
spraak met De Bunschoter voor een proefdruk. De weercursus van David Henne-
veld gaat in september/oktober weer van start. De zalen waren heel duur. Er wor-
den nog molenlocaties en tijdstippen onderzocht door Geert. Kees heeft contact 
met David. Keurmeester hijsmiddelen wordt in het najaar verder opgestart. Elke af-
deling een keurmeester. Deze is permanent gecertificeerd. In het Molenaarscon-
tract staan wat verwarrende termen over de windkracht en wanneer je nog mag 
draaien. Kees mailt het een en ander hierover. Het molenaarscontract is gemaakt 
met DHM. Erik gaat na onze aanpassingen naar Nicole Bakker. OR: 1 iemand per 
afdeling online. Link wordt gestuurd naar de voorzitters en examencommissie. Uit-
leg enquête door Limburg. Aanvang 10 uur. 

8.   Jubileum: geen mededelingen 
9.   Genkgo: stand van zaken software: zie 4. 
10.   Veiligheid, webpagina. Commentaren worden verwerkt. 
11.   Rondvraag: Kees over het lesmateriaal: Jo Meessen heeft nog wat input geleverd. 

Wat doen we met het geld van Friesland? Terugstorten. Als afdelingen teveel geld 
hebben en ze moeten het terugstorten dan moet het ook in het HHR.  



 

 

 
 
Volgende vergadering: 19 juni 10:00 uur in De Meern. 
 
 
 
2020: 
31 oktober: ALV Opwetten 


