
 

 

Verslag online Bestuursvergadering 25 oktober 2021 

Tijd: 19:30 uur online 

Aanwezig: Erik Kopp, Kees Kammeraat, Annemie Driessen, Tom Kreuning (notulist) 

Afwezig: Peet Wessels is wat later, Geert Jonker 

 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering dd. 22-09-2021 worden goedgekeurd. 

3. Actielijst: Presentje Leen. Vertaling handboeken is weer actueel. DHM heeft een fonds 
voor het ambacht molenaar.  

4. Ingekomen stukken: Molen De Held Jozua wordt gratis aangeboden aan het Gilde. Dit 
gaat het Gilde niet doen. De heer Koeman, voormalig eigenaar van De Held Jozua neemt 
contact op met het bouwbedrijf. Tom belt met het bouwbedrijf dat nu de eigenaar is om te 
melden dat we dit niet gaan doen. 
Fonds Cultuur Participatie: afwijzing subsidie wereldrecord 

5. Uitgaande post: aan DHM het verzoek (op hun verzoek) het toegekende bedrag voor het 
jubileumboek over te maken naar het gilde. 

6. Bestuursmededelingen: 

a. Digitaliseren RI&E: dit moet gratis ter beschikking zijn. De dikke map is inmiddels te 
downloaden bij DHM en er wordt gewerkt aan RI&E’s voor specifieke molens. Het 
hele project kost 15.000 euro en het Gilde betaalt 1000 euro. Het bestuur gaat 
akkoord. 

b. Commissie De Jonge Molenaar. Er is een uitgebreid manifest geschreven. De 
doelstelling is om over 5 jaar het dubbele aantal jonge molenaars te hebben. Jonge 
molenaars zijn 14 tot 30 jaar. Kees wil instructiefilmpjes verzamelen. Jongeren 
kunnen hierbij helpen, ook om ze te maken. Dit zou een waardevolle aanvulling zijn. 
Er is een website: wordmolenaar.nl van de drie gilden. Daar zouden de filmpjes op 
kunnen. Het Gilde heeft ook een YouTubekanaal waar filmpjes op staan. 

c. Het vrouwenplan afdeling Utrecht-’t Gooi: het project is de jubileummaand 
ontgroeid. Er wordt meer geld gevraagd. Ze krijgen nogmaals 1000 euro.  

7. Opleidingszaken: napraten OR van 2-10-2021: er hebben zich een aantal mensen 
aangemeld om mee te denken over de opleiding. Groningen wil graag de volgende OR 
verplaatsen naar 12 maart 2022.  

8. ALV locatie in Limburg: er moet wel gestreamd kunnen worden. Tom neemt het met Geert 
op over prijzen. 

9. Jubileum 2022: DHM gaat als cadeau een reclamecampagne geven aan het gilde. Aan ons 
om na te denken over een cadeau voor DHM in 2023. Geert, Tom en Erik zijn bezig om 
bedrijven aan te schrijven voor geld en/of zaken in natura. De brief is in concept klaar.  

10. Verenigingszaken 

Er zijn ongeveer 300 leden die geen ongevallenverzekering hebben. Geert wil dit in de 
contributie opnemen. Dit is nog niet in de OR besproken. Zijn de beroepsmatige en/of 
molenaars die vaker dan een keer in de week draaien wel verzekerd? De echte 
beroepsmatige molenaars, die loon krijgen, zijn niet WA verzekerd via de Gilde 
verzekering. Dit ligt bij de werkgever. 



 

 

 
Overzichten instructeurs en bestuursleden afdelingen: Annemie is daar mee bezig maar 
krijgt weinig respons.  
Naamswijziging lijst van aan te passen zaken: Erik heeft al een flinke lijst. 
Ereleden: er zijn geen criteria. Er zijn drie mogelijke kandidaten. 
Biotoopprijs: Etten Leur, Molenstichting Noord-Brabant (Gerard Sturkenboom), afdelingen 
vragen wie in aanmerking kan komen voor de Evert Smit Biotoopprijs. Uitreiking op aparte 
dag in 2022. 
Eindejaar attentie: wat en wie? Lijst van namen en ideeën voor volgende vergadering 

11. Rondvraag: Tom wil graag een fototentoonstelling. Bianca en Laura (de fotografen van het 
jubileumboek) worden gevraagd. Peet wil een eigen budget. Dit wordt in 2022 
geformailseerd. Het contact met de jonge molenaars wil ze formaliseren. Het is wel zaak 
om goed te communiceren met het bestuur.  

12. Volgende vergadering: 22 november Zoom 20:00 uur 
 

 

Agenda 2021: 

21 oktober: Craft of the Miller International Conference 

5 november: Gild Fryske Mounders ALV Poppenwier 

10 november: Molenadviesraad DHM, Amersfoort 

11 november: nationaal congres monumenten, Amsterdam tropeninstituut 

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 


