
Verslag online bestuursvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars

7 juni 2021

Tijd: 20:00 uur

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

1. Opening en welkom Annemie Driessen als opvolger van afdelingscoördinator Leen Lagerwerf. 
Er moeten nog wat administratieve zaken geregeld worden: de geheimhoudingsverklaring 
(zowel voor Peet als Annemie), VOG, inschrijving bij KVK en een foto voor Facebook en de 
website. De ledenvergadering moet formeel nog akkoord gaan. Dit zal in principe op 2 april 
2022 gebeuren. 

2. Voorstelrondje: de overige bestuursleden stellen zich voor. 


3. Notulen vorige vergadering dd. 26-04-2021 worden goedgekeurd en op de website gezet.


4. Actielijst: 
Kees gaat de opleiding van de instructeurs opzetten. Andrien Muijser blijft voor vier jaar als 
boekhouder. Het molenaarscontract gaat nog een rondje door het land en dan naar de Molen 
Advies Raad. De meelezers van de leeswijzer hebben nog niet gereageerd. Om de 
exameneisen naast de leeswijzer zetten is erg lastig omdat de eisen nogal ruim omschreven 
zijn. Dit alles vergt nog wat inspanning. Hans Gijsbers heeft aangeboden om ook mee te 
lezen. Dit alles wordt ook binnenkort met Jan Jansen besproken die het bestuur met zijn 
ideeën over de opleiding voedt. 

5. Ingekomen stukken:  
Patrick van Kessel over een nieuwe instructeur en verlenging van twee bestaande 
instructeurs.Tom beantwoordt Patrick. Deze instructeurs moeten dan nog wel een brief van 
het bestuur. 

6. Bestuursmededelingen

- Beleidsplan 2021-2026: Erik past het aan en dan komt het op de website

- Bestuurssamenstelling: Annemie legt contact met Leen over de overdracht. Het is misschien 

handig als er weer per kwartaal een lijst van instructeurs komt.

-Financiën en boekhouding/verzekeringen: Andrien blijft de komende vier jaar boekhoudster. (Ze 

prefereert de vrouwelijke vorm). De kascommissie bestaat uit Rob Oosterlee en Michiel 
Baltussen. Robert Habing, penningmeester Gelderland, had zich ook aangemeld. Geert belt 
eerst met Michiel. De bankrekening van Hub van Erve welke gebruikt wordt voor de 
verzendingen wordt de jubileumrekening. Het nummer is NL26TRIO0198558570.  
Roedenproject DHM:  het voorstelrondje is geweest. Er waren 15 mensen in de zoom. Matthijs 
Ero leidt het project. Eind 2021 zou het afgerond moeten zijn. 


- Uitslag enquête (Geert): De uitwerking staat in een spreadsheet. Enkele punten betreffende de 
bestaande MIO’s: Het is fysiek zwaar 50-50. De lesstof: er moet te veel geweten worden. Het 
zou beter opgesplitst kunnen worden, een scheiding tussen basis en verdiepingsstof. Het is 
een goede opleiding maar het is best moeilijk, zwaar en we moeten veel weten. De MIO’s die al 
afgehaakt zijn moeten nog bekeken worden. Hoe gaat dit gepresenteerd worden? In ieder geval 
komt er een verhaal in de Gildebrief. De deadline is 1 augustus. Geert maakt een opzetje. De te 
treffen maatregelen worden in de OR besproken van 25 september aanstaande.


- Internationale conferentie dd. 24 juni (Erik):  Er zijn twee workshops; hoe leidt NL op door Erik 
Kopp. Hoe kunnen we landen enthousiast maken om het ambacht op hun eigen inventaris te 
krijgen door Albert van der Zeijden.


- WBTR (Erik): Erik schrijft een bestuursmededeling. De aansprakelijkheid bij wanbestuur. Dekt 
onze verzekering dit? 


- Website: Tom heeft alle informaties erop gezet en alle Gildebrieven volgen.


7.  Opleidingszaken:

-Examens vanaf 2022 (Kees): DHM heeft het besluit genomen om 4 toelatings- en 4 landelijke 

examenperiodes te gaan organiseren. De sluitingsdata moeten op tijd gecommuniceerd 



worden. Ook dit onderwerp wordt tijdens de OR besproken. Het afrondende traject wordt 
hiermee verkort. Daarna wordt het schema van Theo Friesema aangepast.


-Aanmeld/inschrijfprocedure (Geert): schema 3 en 3a door Geert. Uiteindelijk meldt 5-10% zich 
af. De tweede optie heeft de voorkeur. De boeken heb je niet meteen nodig, zijn ook online te 
bekijken. Het moment van uitreiken van de boeken is pas als je daadwerkelijk in opleiding gaat. 
Versie 3 wordt in de OR ingebracht. Uit de enquete blijkt echter dat de procedure best goed is. 


8.  Nabespreken ALV

-  HHR bijlagen: het aangepaste redactiestatuut gaat op de website

-  Locatie 2022: Reehorst of Opwetten? Opwetten is niet beschikbaar op 2 april 2022. Er is een 

optie genomen voor 1 april 2023. De betaalde voorschotten van 2020 worden dan verrekend. 
De Reehorst heeft een offerte gestuurd waar nog wat aan gesleuteld moet worden.


9.  Jubileum 2022: begroting, planning, boek. 

     De nieuwe flyer wordt ingezet als promotiemateriaal. Er komt een factsheet en een jaaragenda. 

     Peet maakt een opzet en stuurt dit nog even rond. Het idee is om een aparte boekpresentatie   
     te organiseren voor het jubileumboek Gedacht wordt aan eind maart 2022 in de Krijtmolen te   
     Amsterdam met mogelijk André van Duin die het eerste exemplaar in ontvangst komt nemen.


10. Verenigingszaken: wat betreft de naamswijziging wachten we even de reacties op het artikel in  

      de Gildebrief af. Wat doen we met het logo? Bestaande logo zonder het woord vrijwillige of 

      een nieuw logo?


11. Rondvraag: Jan van Wier heeft gevraagd naar de certificaten van de gilde valbeveiligingsets. 

      Die zijn er niet. Kees: er moet nagedacht worden over een weercursus in het najaar. OR fysiek  
      bij Laplace op 2 oktober. Reservering is gemaakt.


12. Volgende vergadering: 19/7 19:30 uur online.


Agenda 2021:


24 juni: Craft of the miller workshops


2 oktober: OR vergadering


Agenda 2022: 

15 januari: aftrap jubileumjaar en uitroepen jaar van de molenaar 

31 maart: boekpresentatie (onder voorbehoud) 

2 april: ALV 

9 april: wereldrecordpoging molendraaien 

10 december: Molenaarsdag / afsluiting jubileumjaar 

  



