
Notulen Bestuursvergadering 7 februari 2022 
Online via Zoom 
 
Aanwezig: Erik Kopp, Kees Kammeraat, Annemie Driessen, Geert Jonker, Peet Wessels en 
Tom Kreuning 
 

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering dd. 3-1-2022 worden goedgekeurd en naar aanleiding 

van: Erik belt met André Canrinus over Genkgo. Donateurs krijgen nooit een 
bedankje. Jaarlijks kunnen ze meegenomen worden in de kerstkaartactie per post of 
per mail. Het stuk van Ton Bolster is niet geschikt om als lesstof te gaan gebruiken. 
De ledenadministratie vraagt molenaars die stoppen of ze donateur willen worden. 

3. Ingekomen stukken: Offerte Martijn Coenraads over livestreaming ALV.  
4. Uitgaande post: geen 
5. Bestuursmededelingen: 

Internationale conferentie/workshop is op 17/2. Er zijn 25 molenaars aangeschreven 
om facilitator te zijn. Het onderwerp is training. Jonathan Cook gaat uitleg geven op 
16/2 voor de facilitators. Er zijn al 80 aanmeldingen voor de workshop. 
Vertalingen handboeken: De eerste toezegging van 5000 euro is binnen van de RCE. 
Er worden i.s.m. DHM andere fondsen aangeschreven. 
Geert, Erik en Jan Wieffer hebben gesproken met Gild Fryske Mounders over 
verzekeringen. De molenaars zijn heel goed WA verzekerd maar de moleneigenaren 
vaak niet. De moleneigenaren kunnen de molenaars aansprakelijk stellen en komen 
dan tegenover elkaar te staan. In de molenadviesraad komt dit ter sprake. Er wordt 
een stuk gemaakt en daarna gaat het naar DHM. Het molenaarscontract moet hierop 
nog aangepast worden. Aan verzekeraar Scheeffer wordt gevraagd wat de kosten zijn 
als 1 moleneigenaar een exploitatieverzekering wil en wat als 100 eigenaren een 
verzekering willen. 
 

6. Veiligheid: er komt mogelijk dit jaar weer een veiligheidsdag. Het protocol voor het 
keuren van valbeveiligingsmiddelen volgt nog. 

7. Opleidingszaken: 
OR 12-3: De Meern reserveren. 
Wijzigingen statuten en HHR op agenda en daarna naar ALV. 
Richtlijnen voor instructeurs: afd. NH vragen. 
Nico van den Broek uitnodigen over digitaliseren EAF. 
Opleidingen: voortgang eenvoudiger traject. Kees maakt een aantal opties. 
Leeswijzer windmolenaar is klaar met een andere insteek.  
Preventie- en integriteitsbeleid. 
Molenaarsknecht of lid maalploeg (bijlage 1. document Erik Kopp). De term knecht is 
ongelukkig. Lid maalploeg dekt soms ook niet alles. Het gaat om de waardering. Er 
komt dan een extra categorie in de ledenadministratie.  
Weercursus David Henneveld (bijlage 2.): 
De vraag is of het weerbericht doorgetrokken kan worden naar de zondag. Geert is 
tegen omdat het maar om een paar molenaars zou gaan. We kunnen het niet voor 
elke dag doen. We houden het zoals het is. 
Als een afdeling een dagdeel cursus wil dan kan dat als de afdeling het zelf betaalt. 



David is ingehuurd om opleidingen te geven welke het Gilde betaalt. Hij schrijft ook 
in elke Gildebrief. Daarin zou hij ook twee keer de vragen kunnen beantwoorden van 
de molenaars. Geert belt met David. 
 
Digitaal cursusmateriaal (bijlage 3.): Mail van Arjan van de Heuvel om meer het 
accent te leggen op online instructiemateriaal: 
Kees vraagt of hij met een opzet komt en of hij de filmpjes van Kees Vanger kent. 
 

8. Afdelingszaken (bijlage 4. Annemie):  
Eigenlijk moet je na 2 termijnen al opstappen. Hooguit drie termijnen. 
Via André Canrinus moet aan Genkgo gevraagd worden om bestuurders in de 
ledenadministratie te kunnen verlengen. De leden van de afdelingen kiezen het 
afdelingsbestuur en het bestuur geeft dit door aan de afdelingscoördinator die het 
verwerkt in het systeem, bevestigt het per mail en houdt bij hoe lang het bestuurslid 
zitting heeft. 
 

9. ALV 2022: Frankenhofmolen. De kosten zijn nog onbekend. Geert gaat er achteraan. 
Streaming door Martijn Coenraads is accoord. Tom maakt uitnodiging voor de 
Gildebrief. 
Voorbereiding: Statuten en HHR, opleidingen, toekenning drie ereleden. Stemmen 
per email aan Simone Verscheure vragen. 
Annemie zorgt voor informatie voor Erik voor op de ALV. 
De biotoopprijzen worden in de maand van de betreffende provincies uitgereikt. 
Noord-Holland in mei en Noord Brabant in ? 
 

10. Jubileum:  
Jubileumcommissie: De start was met prinses Beatrix op 15 januari. Dit had erg veel 
voeten in aarde maar heeft wel voor veel publiciteit gezorgd op radio/TV en zelfs het 
blad Weekend. Nu is Utrecht-’t Gooi aan de beurt met ‘zij is molenaar’. Op 1 maart is 
Groningen aan de beurt. Peet en Erik gaan ernaartoe.  
Jubileumboek presentatie is op 31 maart. André van Duin is helaas verhinderd. Er 
wordt gekeken naar andere mogelijkheden. Het boek is zo goed als af en beslaat 192 
pagina’s. 
Activiteiten afdelingen (budget Drenthe): Peet belt met Roelant van Eijk 
Recordpoging: er zijn nu 500 molens aangemeld. 
Sponsoring: komt druppelsgewijs binnen. 
 

11. Verenigingszaken 
BTW perikelen: er is nog steeds geen brief van de belastingdienst binnen. 
Webshop: Hub van Erve stopt er mee. Uitverkoop van oude voorraad. Hoe nu 
verder? Uitbesteden?  
Eindredacteur van de Gildebrief Mark Dwarswaard gaat ermee stoppen. In de 
Gildebrief komt een oproep. 
 

12. Rondvraag: 
Geert: is een beetje geschrokken van de juridische kosten n.a.v. het overleg met de 
Friezen. Voorstel om een apart fonds hiervoor te duiden.  



 
13. Volgende vergadering: 14 maart 19:30 uur via Zoom 

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

17 januari: Promotie ambacht van molenaar (13-14 uur) RCE online 

5 februari: aftrap afdeling Utrecht-‘t Gooi 

17 februari: Internationale workshop over hoe je molenaars opleidt 

1 maart: aftrap afdeling Groningen 

12 maart: Opleidingsraadvergadering De Meern 
 
25 maart: ALV Gild Fryske Mouders, Poppenwier 

27 maart: feestje in Varsseveld 

31 maart: Presentatie jubileumboek: Krijtmolen D’Admiraal 14-17 uur 
 
2 april: ALV Limburg Frankenhofmolen Vaals 

9 april: Wereldrecordpoging molendraaien 

13 april: Molenadviesraad DHM (11-14 uur) 
 
23 april: Jaarvergadering DHM, De Eenhoorn Amersfoort / Afscheid Leo Endedijk 

14/15 mei: Nationale Molendagen 
 
9 juni: Unesco dag 

10 september: Open Monumentendag 
 
10 december: Molenaarsdag/afsluiting jubileumjaar Openluchtmuseum Arnhem 

 
 
 
Bijlage 1. 
 
Notitie: lid maalploeg 
Opsteller: E. Kopp 
Datum: 5 februari 2022 
 
Onderstaande notitie gaat in op de erkenning van de status van circa 400 leden-in-opleiding 
die al jaren achtereen op een molen werkzaam zijn, maar de opleiding tot molenaar niet 
meer willen of kunnen afronden.  



Zij zijn echter van grote betekenis voor het werkend houden van ‘hun’ molen, draaien volop 
mee in een malploeg of molenaarsteam op de molen en ondersteunen daarmee de 
verantwoordelijk molenaar. In veel gevallen doen ze alle werkzaamheden die een 
gekwalificeerde molenaar uitvoert, maar dragen niet de eindverantwoordelijkheid.  
 
Het is een wens van velen uit het molenveld deze groep leden meer erkenning te geven dan 
alleen ‘molenaar-in-opleiding’.  
 
Het voorstel daartoe is ze het lidmaatschap ‘lid maalploeg molen X’ te geven. De 
basisgedachte van deze benaming is: benoem wat je bent.  
Er is geen voorkeur voor de term ‘molenaarsknecht’. 
 
Criteria om dit lidmaatschap te krijgen zijn als volgt: 

- Ten minste acht jaar molenaar-in-opleiding en te hebben aangegeven de opleiding 
tot molenaar niet af te maken.  

- Behoren tot een maalploeg of molenaarsteam op molen X 
- Voorgedragen worden door de molenaar die de eindverantwoordelijkheid heeft op 

molen X, en bevestigd door het afdelingsbestuur. 
 
De bestaande verzekeringen voor molenaar en molenaar-in-opleiding blijven geldig voor het 
lid maalploeg. 
 
De erkenning en status kan zonodig vergezeld gaan met een certificaat dat uitgereikt wordt 
door het afdelingsbestuur.  
 
Bijlage 2. 
 
* n.a.v. een verzoek, om bij het wekelijks weerbericht ook wat meer aandacht aan de zondag 
te besteden. 
 
Hallo Kees en Geert,  
 
dank voor de mail Kees.  
En ik snap zeker de vraag, ik heb deze wel eens meer gehad.  
 
Het verhaal iets uitbreiden klinkt makkelijk maar is het niet, zeker gezien de detaillering.  
Ik schrijf mijn verhalen altijd 24 uur vooruit en dan is het regelmatig al lastig om alles goed te 
hebben.  
 
Gemiddeld ben ik zeker 1,5 uur kwijt aan een weerverhaal, wat ik overigens zeer graag doe. 
Dit jubileumsjaar ga ik nog wat uitgebreider berichten schrijven met meer regionale 
detaillering als dat mogelijk is.  
Ik wil dan ook zeker wel de zondag ook beschrijven maar dan wel zoals het zou moeten,  
een extra verhaal erbij op de zaterdag voor de zondag. Ik schrijf dan twee verhalen, een op de 
vrijdag (voor de zaterdag) en   
een verhaal op de zaterdag voor de zondag, waarbij ik ook nog wel een terugblik kan geven 
op de zaterdag met een stukje feedback op dat weer.  



Dat zou het weer extra leerzaam maken. Ik vind niet dat ik het weer van zondag er "even bij 
kan plakken", ik doe het liever goed, daar heeft iedereen profijt van.  
tevens leert men beter weerkaarten kijken, aangezien de verhalen opvolgend worden.  
 
Echter, ik heb een contract met Geert (Gilde) waarin de voorwaarden vast staan.  
dat kan natuurlijk aangepast worden met wederzijdse toestemming.  
 
Ik zou dan ook het volgende willen voorstellen:  
- ik schijf per (bijvoorbeeld) 1 maart de verhalen voor de zaterdag en de zondag. (2 keer een 
apart verhaal met terugblik als dat nodig is)  
- ik schrijf elke 3 maand een bijdrage voor het gildeblad.(net zoals nu)  
-de cursussen die ik nu namens het gilde geef komen weer terug naar mij zodat de molenaars 
mij betalen per cursus en dit niet meer via het gilde loopt. Omdat er best een grote vraag is 
naar cursussen lopen de cursussen via het gilde en die van mij door elkaar heen per dit jaar en 
dat is ook niet handig. Wel kunnen de cursussen gegeven worden onder auspiciën van het 
gilde en kunnen we in samenspraak regio's aanwijzen die aan de beurt zijn.  
Ik krijg veel mooie reacties op de weerverhalen op de gilde site, die worden goed bekeken en 
gewaardeerd.  
 
Op deze manier lijkt me dat e.e.a netjes geregeld is.  
Graag jullie reactie.  
met hartelijke groet, David.  
Bijlage 3.  
 
* Aanbod om digitaal cursusmateriaal te ontwikkelen. 
On 2022-01-12 10:46, Arjan van den Heuvel wrote: 
 
Beste Kees Kammeraat, 
 
Ik ben Arjan van den Heuvel, molenaar in opleiding bij Barbara Tanner op molen De Adriaan 
in Haarlem. 
Onderdeel van de opleiding is uiteraard het lespakket met daarin ontzettend veel 
onderwerpen en illustraties. Het leren kennen van alle begrippen en deze ook herkennen en 
kunnen aanwijzen in de illustraties of op de molen is een hele klus. 
  
Het lijkt mij interessant om eens een prototype van een website te bouwen waarmee 
molenaars in opleiding aan de hand van interactieve versies van de illustraties de begrippen 
kunnen leren en bv zichzelf kunnen overhoren. 
Hiervoor ben ik op zoek naar een digitale versie van het lesmateriaal, of beter nog, een 
digitale versie van de illustraties. Is dit in enige vorm beschikbaar en is het mogelijk die voor 
dit doeleind te delen met mij? Uiteraard zal ik dit materiaal alleen hiervoor gebruiken en het 
niet verder verspreiden, ook zal ik niet een prototype op een publieke website of iets 
dergelijks openzetten. 
 
Alvast bedankt voor uw reactie! 
 Met vriendelijke groet, 
Arjan vd Heuvel 
 



Bijlage 4. 
Annemie: 
Graag wil ik als agendapunt voor de komende vergadering: herbenoeming van bestuursleden. 
Behoort dat tot de taak van de afdelingscoördinator? 
Het afdelingsbestuur wordt op de jaarvergadering gekozen door de leden van de afdeling en 
benoemd voor 4 jaar. 
De benoeming wordt bekrachtig door de afdelingscoördinator. 
Maar hoe zit dat met verlengingen? 
Het is niet mogelijk in Genkgo om te verlengen. 
Bij instructeurs kan dat wel. 
Een bestuurder wordt voor 4 jaar aangesteld en kan 2x herkiesbaar zijn aldus het HHR 
Dus maximaal 12 jaar, als ik het goed lees. 
 
 
 
 

 
 
 
 


