
Notulen Bestuursvergadering 16 maart 2021 online


Aanwezig: Erik Kopp, Geert Jonker, Leen Lagerwerf, Kees Kammeraat, Peet Wessels en Tom 
Kreuning (notulist). 


1.  Opening en notulen vorige vergadering


Naar aanleiding van:  Leen beheert de geheimhoudingsverklaringen en Willem de VOG’s. Leen 
overlegt met Willem over het toevoegen van deze documenten in de ledenadministratie. 
De HHR bijlagen moeten na de ALV, waar er besluiten worden genomen worden aangepast. 
De nieuwe ongevallen verzekering gaat door per 1-1-2022.


2.  Actielijst: er is nog geen opvolger voor Leen.


Financiële jaarverslagen van de afdelingen moeten voor 1 april bij de penningmeester zijn: er zijn 
er nu 8 binnen. Geert stelt voor de statistische cijfers van de afdelingen uit Genkgo te halen. Alles 
zit al in het systeem. Per afdeling komt er dan een ledenoverzicht uit Genkgo per 1 januari van elk 
jaar, wat daarna doorgestuurd wordt naar de afdeling. 


Peet heeft met Klaas Toxopeus van het Gild Fryske Mounders gebeld over de activiteiten voor ons 
jubileum. Zij gaan dit verzorgen. Ze willen er geen geld voor. De 1000 euro mag naar de 
jubileumcommissie.


Fort voordorp in Utrecht voor de ALV 2022 blijkt definitief gesloten te zijn.


AvG: Heribert Delicaat wil er eenmalig naar kijken. Willem Boender wil er niet verantwoordelijk 
voor zijn. De afdelingscoördinator is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de AVG. 
Voorstel voor een nieuwe afdelingscoördinator: Dirk Jan Abelskamp? Erik neemt contact met hem 
op. 


3.  Ingekomen stukken: 


-    Email van Peet over budget jubileum


Budget jubileum zie punt 8. Niet alle communicatie verloopt even soepel. We gaan ons leven 
beteren. 


4.  Uitgaande post: geen


5.  Bestuursmededelingen


-  De keuring hijsmiddelen zit in de parkeerstand. De keuring valbeveiligingsmiddelen loopt.


-  Beleidsplan 2021-2026: staat op agenda ALV


-  Financiën en boekhouding/verzekeringen: er is een vacature voor een boekhouder. Andrien 
Muijsers neemt tijdelijk waar.


-  Aanmeldprocedure moet geoperationaliseerd worden en gegeneraliseerd voor nieuwe leden.  
Het betalen moet later pas plaatsvinden. Geert maakt een stroomdiagram. De afdelingen 
moeten er uitvoering aan geven.


6.  Nabespreking OR van 6-3-2021: goed verlopen, verslag volgt.


7.  Voorbereiding van ALV van 3-4-2021 en ALV van 2-4-2022. Concept presentatie door Erik. 
Geert heeft een ppt voor de ALV en Erik voegt dit er tussen.


-   Locatie 2022: Voorstel: De Reehorst in Ede. Centraal en de Keetmolen is op loopafstand. Tom 
informeert.


8.  Jubileum 2022: begroting en planning. Erik heeft met Peet en Bas gesproken en er moet iets 
aan de reservering gedaan worden.  Als er niet genoeg uit fondsen komt dan moet het budget 
omhoog. Het gaat niet alleen om feesten maar om het promoten van het ambacht molenaar, het 
verbinden en de werving van nieuwe (jonge) molenaars. Het Comité van aanbeveling bestaat uit 



7-8 commissarissen van de koning, KIEN, RCE en DHM. Het jaar van de molenaar wordt 
uitgeroepen en er komt op 15 januari een hoogwaardigheidsbekleder. Er komt een recordpoging 
molendraaien en toch ook een eindfeest voor de molenaars om een balans te houden. We zijn 
verplicht een beetje uit te pakken. De commissie is heel actief en was not amused over het 
budget. We zijn het er allemaal over eens dat het een mooi jaar moet worden. Klaar voor de 
komende 50 jaar. We reserveren 30-35000 euro en schrijven alles wat met molens te maken heeft 
aan voor een bijdrage zodat het bedrag minder kan worden. Geert maakt een standaardbrief. De 
jubileumcommissie maakt een lijst van molenmakers, rietdekkers, molenfederaties etc. Als er iets 
geschrapt moet worden dan is dat het eindfeest. Er moet één boek komen, het jubileumboek. 
Leden moeten blij worden van het jaar en dat kost geld. Het etiket feest moet eraf, het gaat om 
het promoten van het ambacht. Er moeten twee brieven komen. Zowel voor landelijke als voor 
kleine fondsen en bedrijven. Kees vraagt in hoeverre we wat terug kunnen doen. Vermelding in het 
boek of kraampje op eindfeest. 


Bezoek aan Verfmolen de Kat. De bijeenkomst vindt plaats in de molenschuur en deze kan 
verwarmd worden, Max. 50 personen. Dynamisch programma, veel visuals, filmpjes, speeches, 
spoken word (rap), onthulling bord jaar van de molenaar. Welke pers? Streaming?


Op korte termijn vindt een zoomvergadering plaats met de Boekcommissie en de 
Jubileumcommissie. De vraag is of we kunnen samenwerken?


9.  Verenigingszaken: De website is opgeruimd en van foto’s voorzien. De naamswijziging in Gilde 
van Molenaars had verrassend veel positieve reacties tijdens de OR. Het wordt ook aangekondigd 
op de ALV en komt in de Gildebrief. Het kost tijd en geld. We proberen het in het jubileumjaar rond 
te krijgen. 


10. Rondvraag: Hub wil stoppen met de webshop en als vertrouwenspersoon. Willem van 
Breenen is gevraagd en neemt de functie van vertrouwenspersoon over van Hub. Hub blijft 
voorlopig de webshop doen. De webshop wordt kleiner. De kledinglijn met oude logo wordt 
uitgefaseerd. Tom neemt contact op met Opwetten over de ALV 2023.


Leen Lagerwerf wordt bedankt, het is zijn laatste vergadering. Presentje komt nog.


11. Volgende vergadering


Maandag 26 april 20:00 uur 


Agenda 2022:


25 maart    2nd International Conference Craft of the Miller online 4-5:30 p.m.  

3 april    ALV online 

7 april    Molenadviesraad DHM  

17 april   Jaarvergadering DHM  

8 en 9 mei   Nationale Molendagen  

  


