
Notulen online Bestuursvergadering 26 april 2021


Tijd: 20:00 uur


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


1.  Opening en notulen vorige vergadering dd. 16-03-2021: Met een enkele wijziging worden de 
notulen goedgekeurd. Voor de AVG is er een contract met de Stichting AVG voor Verenigingen. 
Tom heeft de codes van Willem Boender gekregen. Via hun website kun je onze eigen actuele 
AVG verklaring downloaden. De laatste is van 27 april 2021 en staat ook op de website. Heribert 
Delicaat (onze huisnotaris) vindt het goed.


2.  Actielijst: MBO raad: Nicole Bakker heeft met de MBO raad gesproken of ze iets voor het gilde 
kunnen betekenen. Het antwoord is nee. Geert Jonker gaat met Simone Verscheure een opzet 
maken om de instructeurs bij te spijkeren op didactisch gebied.


Afdelingscoördinator: Erik heeft Annemie Driessen gevraagd en die denkt na.


De afdelingen Gr, NB en Zeeland hebben nog geen jaarverslag bij de penningmeester ingeleverd.


De vacature voor een boekhouder komt nogmaals in de Gildebrief. DHM heeft hulp aangeboden. 
Andrien Muijser blijft voorlopig aan.


Het stroomdiagram voor de aanmeldprocedure is in de maak. Geert stuurt het naar alle 
bestuursleden. Willem Boender is niet erg enthousiast. Er is nog wat finetuning nodig. De 
afdelingsbesturen moeten meer betrokken worden bij de instroom. 


De bedelbrief om extra fondsen/sponsors aan te boren heeft Geert opgestuurd.


Het presentje voor Leen Lagerwerf is klaar. De uitreiking moet nog plaats vinden.


3.  Ingekomen stukken: Brief van Barend Zinkweg over de vertrouwenspersonen: Erik belt met 
Barend. 


4.  Uitgaande post: er zijn zeven fondsen aangeschreven voor het jubileumboek.     


5.  Bestuursmededelingen


-  De keuring hijsmiddelen loopt maar ligt nu even stil. De valbeveiliging is in de tas.


-  Beleidsplan 2021-2026: commentaar Bas de deugd: er mist visie. Suggesties welkom. Meer 
UNESCO.


- Bestuurssamenstelling: Geert is volgend jaar aftredend. Hij blijft in ieder geval tot na het 
jubileumjaar.


- Uit de internationale Conferentie is toch het verzoek tot vertaling van de handboeken gekomen. 
Fondsen worden gezocht. Het is waarschijnlijk niet nodig om het hele handboek te laten 
vertalen. De lesbrieven echter wel. Ook kwam het verzoek tot erkenning van elkaars diploma’s. 
Te beginnen bij het diploma van het Gild dat DHM niet erkent. In Vlaanderen en Duitsland wordt 
ons diploma wel erkend maar andersom nog niet. Dit probleem ligt bij DHM en het Gilde denkt 
mee. 


- Kees en Erik gaan op 21 mei naar Jan Jansen over de uitvoerbaarheid van zijn plannen. Jan 
Jansen heeft een lange staat van dienst in het proberen door te voeren van zijn plannen omtrent 
de opleiding waaronder de dorpsmulder.


- Roedenproject DHM: er is aan de gildes gevraagd om mee te werken en een symbolisch 
bedrag te geven. Ons voorstel is om een molenaar met technische kennis ( Jan Hofstra?) in 
deze werkgroep zitting te laten nemen. Het gaat ongeveer 1000 euro kosten. Het is een 
belangrijk onderwerp en het valt onder veiligheid. Het rapport moet eind van het jaar klaar. Het 
bestuur besluit hier aan mee te doen.




- Erik heeft met Hay Janssen gesproken en die gaat er niet mee stoppen maar wil wel 
versterking. Erik Kateman is bereid dit te gaan doen. De werkgroep veiligheid wordt 
aangestuurd door het voorzittersoverleg.


- Het modelcontract moet weer eens onder de loep genomen worden. Erik maakt een nieuwe 
versie waar op geschoten kan worden. Daarna wordt het door DHM bekeken. 


6.  Opleidingszaken: EAF wordt door de Bunschoter geprint. In de volgende OR wordt dit 
waarschijnlijk wel gepresenteerd: meer digitaal of niet. Bij het toelatingsexamen moet je een 
papier hebben waar de kandidaat een echte handtekening op moet zetten. 


Kees heeft de windmolenaars teksten aangepast en het woord ‘handboek’ toegevoegd. Alleen het 
woord ‘vrijwillige’ staat er nog in. Dit komt in de loop van volgend jaar te vervallen. De leeswijzer is 
naar een paar meelezers gestuurd. Het meeste werk is gedaan.


7.  Nabespreken ALV 3-4-2021 online: is naar tevredenheid verlopen


-   HHR bijlagen: het redactiestatuut heeft nog wat wijzigingen. De redactie wil graag een keer 
overleg. Actie Tom


-   Locatie ALV 2022 loopt.


8.  Jubileum 2022: begroting, planning:  
De naamsverandering is geen issue, er zijn echter wel praktische problemen. Bij de 
eindmanifestatie lijkt het beste moment om de naamswijziging door te voeren. In klein comité 
moet besproken worden wat er allemaal gebeuren moet.  
De opening: feedback uit het veld. Het is jammer dat er maar 50 personen aanwezig kunnen zijn. 
Het Zaansche museum kan meer bieden. De kat kost 1479 euro. Het Zaansche museum kan 100 
man kwijt in de Verkade zaal, met beamer, geluidsinstallatie en hapjes en wijn, nootjes etc. kost 
1970 euro. Er wordt besloten naar het Zaans museum uit te wijken. De verdere sponsoring wordt 
door Peet na de zomer opgepakt. Er komt een landelijke brief en een brief voor de afdelingen. 


9.  Verenigingszaken: de naamswijziging naar Gilde van Molenaars komt aan de orde in de 
Gildebrief.


10. Rondvraag: Geert:  De resultaten van de enquête staan in excel formaat. De reden van 
uitstappen willen we graag weten, wat is er goed en niet goed aan de opleiding. Ongeveer 40% 
maakt de opleiding niet af. Geert maakt een overzicht.  
Het online stemmen tijdens een ALV moet uitgezocht worden. DHM heeft hier ervaring mee. 


11. Volgende vergadering; 7 juni 20:00 uur. 


Agenda 2021:


7 april    Molenadviesraad DHM  

17 april   Jaarvergadering DHM  

8 en 9 mei   Nationale Molendagen !

  


