
 

 

Verslag online Bestuursvergadering 22 september 2021 

Tijd: 19:30 uur 

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

1. Opening: Peet Wessels is afwezig 

2. Notulen vorige vergadering dd. 30-08-2021: Naar aanleiding van de notulen: de 
afdelingscijfers worden niet op de opleidingsraadvergadering gepresenteerd. Erik Kopp wil 
wel graag weten wat er in de afdelingen aan geld is. Er is een vacature voor een nieuwe 
ledenadministrateur en de wervingsadvertentie gaat op de website en facebook. De 
notulen worden verder goedgekeurd. 

3. Actielijst: Presentje voor Leen Lagerwerf (Erik, Peet en Annemie), vertaling handboeken 
(Erik). 

4. Ingekomen stukken: er is een mail met bezwaren over het Corona protocol bij de komende 
(fysieke) opleidingsraadvergadering. Tom belt met Laplace over hun beleid.  

5. Uitgaande post: uitnodiging naar oprichters voor bijeenkomst op 9-10 op strijkmolen D te 
Oudorp NH. 

6. Bestuursmededelingen: Geert Jonker en Jan Wieffer zijn naar verzekeraar Scheeffer 
geweest. Er wordt vanaf nu op 1 oktober doorgegeven hoeveel leden er zijn. Nu zijn er 
ongeveer 2100 mensen met een ongevallenverzekering. Geert wil dat ook in de contributie 
laten opnemen. Als de ALV akkoord is dan is het pech voor de 300 die het nu niet hebben. 
In de komende opleidingsraadvergadering wordt alvast een balletje opgegooid.  
 
Bestuur: taken en functiebeschrijvingen  
Annemie: Waarom moet het bestuur de instructeur benoemen? Dit is louter ceremonieel. 
Annemie benoemt de nieuwe instructeurs van Noord-Holland. Wat vinden we ervan dat 
afdelingen regels maken voor instructeurs en stagemolenaars? Noord-Holland komt met 
een voorstel in de OR. Er moet misschien wel een soort borgingssysteem komen. Op 
grond waarvan zetten we de handtekening? In Noord-Brabant kunnen de watermolenaars 
geen stagemolenaar worden! Dat is een vreemde zaak. 

7.  Opleidingszaken:  
     Voorbereiden OR van 2 oktober 2021: de agendapunten zijn vastgesteld: 

      +Opleidingszaken: uitslag enquête, voortgang leeswijzer, schema toelatingsexamens 2022 

      +EHBO/reanimatiecursus binnen afdeling 

      +Gesprek jonge molenaars 

      +Keurmeester valbeveiliging 

      +Aanmelding/inschrijvingsprocedure 

      +Integriteitsbeleid 

      +Visie document van Kees Kammeraat wordt nog doorgestuurd naar de afdelingen. 

8.  ALV: Locatie 2022:  
Congrescentrum de Reehorst in Ede is wel duur. De opleidingsraad wordt gevraagd met een 
locatie te komen. Houtzaagmolen De Ster te Utrecht wordt achter de hand gehouden. Er moet 
wel gestreamd kunnen worden.  

9.  Jubileum 2022: 



 

 

- Overzicht financiën, begroting, planning: Geert, Erik en Peet hebben overleg gehad. Erik en 
Geert houden de vinger aan de pols. Er gaan brieven de deur uit naar bedrijven voor (financiële) 
ondersteuning.  

- Jubileumboek, recordpoging, fondsenwerving: Voor het jubileumboek zijn de fondsen binnen. 
Voor de recordpoging loopt nog een aanvraag bij het fonds voor cultuurparticipatie. 

10.  Verenigingszaken 

-  Overzichten: Instructeurs en bestuursleden afdelingen worden door Annemie verzameld. 

                          Keurmeesters en instructeurs valbeveiliging staan op de website 

-  Naamswijziging, logo: een lijst van aan te passen zaken naar Erik Kopp sturen die het 
verzamelt. 

-  Belangenbehartiging: Belangrijk is hoor en wederhoor doen. Er is weinig expertise in het 
bestuur en geen juridische onderbouwing. Geert Jonker vindt dat we het algemeen moeten 
houden en niet individueel. 

11.  Rondvraag: Geert: Op de website is er een probleem als een watermolenaar windmolenaar 
wil worden en andersom: Geert heeft hierover met André Canrinus gesproken. Wie doet wat?  
Kees Kammeraat: Er zijn twee avonden van de weercursus van David Henneveld geweest waar 
allemaal positieve geluiden werden gehoord.  

12.  Volgende vergadering: 25-10-2021 om 19:30 uur online. 

 

 

Agenda 2021: 

 

2 oktober: OR vergadering La Place De Meern 

21 oktober: Craft of the Miller International Conference 

10 november: Molenadviesraad DHM, Amersfoort 

19 november: Molencontactdag DHM, Oldebroek 
 

Agenda 2022: 
 
15 januari: aftrap jubileumjaar en uitroepen jaar van de molenaar: Zaans Museum 

31 maart: presentatie jubileumboek (onder voorbehoud): Krijtmolen D’Admiraal 
 
2 april: ALV Limburg? 

9 april: wereldrecordpoging molendraaien 

16 april: Jaarvergadering DHM? 

10 december: Molenaarsdag/afsluiting jubileumjaar NOMA 


