
 

 

 Notulen Bestuursvergadering 19 oktober 2020 
Locatie: Online 
 
                           
Tijd: 19:30 uur – 21:00 uur   
Aanwezig: Erik, Leen, Geert, Kees, Tom en Peet. 
Afwezig: 
Notulist: Tom 
 
   

1.   Opening: vaststellen agenda en notulen vorige vergadering: N.a.v. de notulen: De 
Gilde immaterieel erfgoedprijs wordt bekendgemaakt in de Gildebrief van december 
2020. Tom neemt dit met de redactie op. De notulen worden verder goedgekeurd. 

2.   Post in/uit: geen 
3.   Mededelingen bestuursleden: Erik: De nieuwe Corona maatregelen staan op de 

website. Er komen altijd wel reacties via Facebook binnen. De theorielessen 
worden online gegeven, de praktijklessen gaan wel door volgens de regels RIVM. 
Voor de Internationale conferentie zijn er nu 80 deelnemers uit veel verschillende 
landen. Er wordt daags ervoor proefgedraaid. Nicole Bakker is de moderator en 
Erik Kopp doet de chats. Leen geeft aan te willen stoppen per april 2021. Er wordt 
gezocht naar een opvolger. Leen maakt een advertentie met taakomschrijving voor 
in de Gildebrief. 

4.   Verenigingszaken: De ALV van 31/10 kan online op het kantoor van De 
Hollandsche Molen plaatsvinden. Nicole Bakker zal aanwezig zijn voor de 
technische ondersteuning. Kan er ook gestemd worden? Tom vraagt Nicole. De 
begroting gaat uit van 120 nieuwe leden. Op hoeveel nieuwe leden zitten we nu? 
Geert kijkt hiernaar. De toelichting op de begroting komt wat klein over. Er wordt 
gewerkt aan een nieuwe opleiding, mogelijk naast de bestaande. Sommige 
instructeurs leven nog in de oude tijd wat betreft ‘need to know’ en ‘nice to know’. 
Door scholing van instructeurs is winst te behalen. De afgehaakte MIO’s moeten 
eigenlijk gevraagd worden d.m.v. een enquête naar de reden van stoppen. Erik 
vertelt er e.e.a. over op de ALV. De aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement 
wordt verplaatst naar volgend jaar.  

5.   Afdelingszaken: geen mededelingen. 
6.   Opleidingszaken: Het boekwerk zingende stenen is opnieuw gescand en 

aangepast. Dit wordt nog even met het AKG overlegd. Het boekwerk 
watermolenaar is af. De bijeenkomst was met 12 mensen. De pdf staat op de 
website. Het boek moet nog in de webshop. Na de OR wordt de prijs bepaald op 75 
euro. Daarna komt het in de webshop. De makers van de houtzaagmanual moeten 
gepord worden.  

7.   Jubileum: Het raamwerk staat. Hoe gaat het gecommuniceerd worden? Volgend 
jaar komt er elk kwartaal een nieuwsbrief. Dit kan met het programma Mailchimp. 
Via Genkgo kan ook naar iedereen een mail gestuurd worden. Er wordt een 
jubileumlogo gemaakt. Derk-Jan Tinga, de ontwerper van het huidige Gilde logo, 
moet gevraagd worden. Voor de fondsenwerving moet het totaalplan voor eind 
november klaar. Met behulp van de uitgever wordt er dan een beroep gedaan bij 
het fonds voor cultuurparticipatie. Voor het uitroepen van het Jaar van de molenaar, 



 

 

wordt een lijst van stakeholders gemaakt. Een Factsheet wordt gemaakt van alle 
cijfers van het Gilde zodat iedereen in het jubileumjaar hetzelfde verhaal vertelt.  

8.   Website: In overleg met André Canrinus wordt een jubileumpagina op de website 
toegevoegd. Erik pakt het algemene deel op met André. De teksten over opleiding 
zijn aangepast door Kees. Het is nog steeds mogelijk om bij Websolve in te loggen. 
Leen neemt contact op met Websolve. 

9.   Veiligheid: Er zijn nog een paar ongevallen geweest de laatste maanden. De 
veiligheidswerkgroep pakt dit op. Erik is nog bezig met een keurmeesterschap 
valbeveiliging. De cursus wordt op een paar plaatsen gegeven. In 2021 worden er 
nieuwe data toegevoegd. De cursus geldt levenslang. 

10.   Gildebrief: Peet heeft twee stukjes geschreven voor de nieuwe GB over het 
nieuwe cursusboek watermolens en over het jubileum. 

11.   Rondvraag: Geert: de weercursus is afgelast. De ledenadministratie en 
boekhouding worden gekoppeld en Zeeland wordt gevraagd een Triodosrekening te 
nemen. Tom heeft met zijn vrouw het hele archief doorgespit. Heel veel 
dubbelingen, geprinte e-mails, oude giroafschriften, reclames en nog veel meer zijn 
opgeschoond. Er blijkt dan nog het een en ander te missen aan jaarverslagen en 
bestuursnotulen. Dit zal geprobeerd worden om aan te vullen. 
Erik: de OR  bij DHM? De voorbereiding is alsof het fysiek is. Een persoon per 
afdeling. Verder online. 

 
Volgende vergadering: 9 november 10:00 uur 
 
2020: 
31 oktober: ALV Online bij DHM 10-11:30 
5 november: International Conference Craft of the Miller online 4-5:30 p.m. 
14 november OR online via DHM?  
 


