
 

 

Notulen Bestuursvergadering 25 april 2022 
Online via Zoom 
Aanvang: 20:00 uur 
 
Aanwezig: Erik Kopp, Tom Kreuning, Geert Jonker, Peet Wessels, Kees Kammeraat en 
Annemie Driessen 
Gast: Piet van Doorn, ledenadministrateur 
 

1. Opening en welkom Piet van Doorn. 
2. Notulen vorige vergadering dd. 14-3-2022 met toevoeging schema van Kees 
3. Ingekomen stukken: Belastingdienst BTW: Geert Jonker is bij de belastingadviseur 

geweest en die gaat ernaar kijken. (Bijlage 1). Het Gilde is ook een 
belangenorganisatie en daar wordt ook naar gekeken. Wordt vervolgd. 

4. Uitgaande post: geen 
5. Bestuursmededelingen 

Vertalingen handboeken: Er zijn toezeggingen voor een financiële bijdrage van DHM 
en RCE ieder voor 5000 euro. Het Fonds voor cultuurparticipatie kan de helft van de 
totale kosten bijdragen. Erik Kopp is daar mee bezig. Het bestuur gaat akkoord met 
een bijdrage van 5000 euro. Geert Jonker gaat bij de RCE 25000 euro aanvragen voor 
de subsidie voor de komende vier jaar. 
Roedenproject: Alle eigenaren worden gevraagd de ROE RIE in te vullen. Er moeten 
nog veel eigenaren dit invullen. Het is belangrijk om subsidies te verkrijgen. 
Jong Ambacht heeft een mooi speldje ontwikkeld. 
Combi-lidmaatschap met DHM: Het Gilde groeit en het ledenaantal van DHM neemt 
af. DHM wil meer leden. Peet Wessels heeft contact met Luuk van Term.  

6. Veiligheid: Bij een ongeval in de molen van Hoonhorst is een kind van de trap 
gevallen. Het kind is jonger dan 12 jaar en heeft er niets aan overgehouden. Jan van 
Wier, veiligheidscoach afdeling Noord-Holland, is overleden. Louwra van de Velde 
gaat het overnemen.  

7. Opleidingszaken: Arjan van de Heuvel uit Haarlem is bezig met een website over 
molenonderdelen. Het Gilde wil niet de nadruk leggen op namen van onderdelen 
maar het is wellicht bruikbaar. De exameneisen windmolenaar worden weer onder 
de loep genomen. Een nieuwsbrief voor instructeurs vanuit de opleidingscoördinator 
is een goed idee. Lang niet alles wat in de Opleidingsraad wordt besproken wordt 
gedeeld door de afdelingen.  

8. Vertrouwenspersonen: DHM wil het combineren met het Gilde. Erik Kopp is geen 
voorstander omdat de twee verenigingen verschillend publiek hebben. Dit 
onderwerp wordt geparkeerd.  

9. Afdelingszaken: Annemie Driessen heeft een bezoek aan de afdeling ZH gebracht. Er 
was een goede sfeer. Er zijn veel aanmeldingen en eigenlijk te weinig instructeurs 
maar toch gaat het opleiden goed. Echter niet altijd volgens de richtlijnen. Het werd 
gewaardeerd dat de afdelingscoördinator aanwezig was.  

10. ALV 2022 nabespreken: De afrekening is naar de penningmeester. De locatie was 
schitterend. De online streaming mislukte door de slechte internetverbinding. Dat 
laatste is een verbeterpunt. Volgend jaar staat de watermolen van Opwetten op het 
programma. Dat is de thuishaven van Martijn Coenraads. De verwachting is dat het 
met het internet dan wel goed komt. 



 

 

11. Jubileum 
Jubileumcommissie: de wereldrecordpoging draaien was een enorm succes. Tijdens 
de landelijke examendag in de vier windstreken zijn alle 14 kandidaten geslaagd. Er 
komt een Molenjongerendag. Het Gilde krijgt een reclamecampagne van DHM-
cadeau.  
Jubileumboek: Er is meer dan 10.000 euro aan giften binnengekomen. 
Activiteiten afdelingen: Drenthe wil meer budget en ZH biedt aan om hun budget aan 
Drenthe te geven. Peet Wessels geeft dit door aan Roelant van Eijk. 

12. Verenigingszaken 
Piet van Doorn van de Ledenadministratie is te gast bij deze vergadering. Er is een 
nieuw lidsoort: Lid van de maalploeg. De aanmelding voor belangstellenden werkt. Er 
zijn nu vier aanmeldingen. Na de recordpoging zijn een groot aantal nieuwe leden 
gekomen.  
Het Gilde heeft geen onafhankelijke klachtencommissie voor klachten over het 
hoofdbestuur. Dit wordt opgepakt. 
Werkgroep verzekeringen: samen met DHM en GFM is een blauwdruk gemaakt. In de 
molenadviesraad is besloten om een werkgroep te vormen. DHM neemt initiatief. 
Moleneigenaren kunnen dan met verzekeringsmaatschappijen gaan praten. Jan 
Wieffer en Geert Jonker gaan namens het Gilde in deze werkgroep. 
Werkgroep website/naamswijziging bestaande uit Geert Jonker, André Canrinus, 
Peet Wessels en Tom Kreuning gaan dit voorbereiden. 
Logo: Er wordt besloten dat het nieuwe logo hetzelfde blijft als het huidige minus het 
woord vrijwillige. Tom Kreuning vraagt Derk Jan Tinga om een nieuwe set logo’s voor 
briefpapier, Gildebrief, vlaggen en website. 
Hygiënecode: een nieuwe hygiënecode komt binnenkort beschikbaar en wordt dan 
op de website geplaatst. Het Gilde en AKG dragen gezamenlijk de kosten. 
Preventiebeleid moet op de website komen waarna er dan gratis VOG’s aangevraagd 
kunnen worden. 
Webshop: er is geen opvolging voor Hub van Erve.  
 

13. Rondvraag: Peet Wessels is gefrustreerd over het budget van de jubileumcommissie. 
Erik Kopp deelt mee dat het cadeau voor het afscheid van Leo Endedijk is 
overgemaakt.  

14. Volgende vergadering: 20 juni 2022 
 
 
 
Agenda 2022: 

7 mei: aftrap Noord-Holland, de Adriaan, Haarlem 

14/15 mei: Nationale Molendagen 

25 mei: afdelingsavond Gelderland 

3 juni: aftrap Overijssel, de Passiebloem, Zwolle 
 
9 juni: Unesco dag, villa Jongerius, Utrecht 



 

 

11 juni: Immaterieel erfgoeddag, kasteel Woerden ging niet door 

15 juni: Zoom met DHM over Molendag 

10 september: Open Monumentendag 

15 oktober: Opleidingsraad, De Meern 

9 november: Molenadviesraad 

14 november: voorzittersoverleg  
 
10 december: Molenaarsdag/afsluiting jubileumjaar Openluchtmuseum Arnhem 

 
Bijlage 1: 

KORT  VERSLAG  VAN BEZOEK   BIJ   BELASTINGADVIESKANTOOR  M. VERHEUL – 
KOCKENGE 
Bezoekdatum:  19 april 2022 
Verslagdatum:  20 april 2022 
In verband met onze BTW kwestie ben ik gisteren bij belastingadvieskantoor Marcel Verheul 
op bezoek geweest om te vragen of hij een kort verslag voor ons kan maken over de voor- 
en nadelen om wel of juist niet BTW plichtig te zijn.  
Hij komt binnenkort met een verslag.  
Speciale aandacht hierbij zal zijn: 

1. Hoe zit het met BTW plichtig zijn en het ontvangen van (overheids)subsidies. 
2. Wij verzorgen een opleiding (voor ongeveer 400 van onze leden) en voor alle 

anderen zijn wij meer een belangenorganisatie (vakvereniging, algemene club).  
Het kan zijn dat daardoor niet alle BTW uitgaven (bv Gildebrief, niet nodig voor 
opleiding) aftrekbaar zijn.  

Ik stel voor zijn brief af te wachten en, mocht dat (financieel) ongunstig voor ons zijn, daarna 
eventueel contact op te nemen met CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).  
Zij kunnen een “opleidings-audit” bij ons uitvoeren en als we dan door hen geaccepteerd 
worden als een onderwijsinstelling zijn we vrijgesteld van BTW.  
Geert Jonker 
 


