
Notulen Bestuursvergadering 20 juni 2022 
Online via Zoom 
Aanvang: 20:00 uur 
 
Aanwezig: Erik Kopp, Tom Kreuning, Geert Jonker, Peet Wessels, Kees Kammeraat en 
Annemie Driessen 
 
 

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering dd. 25-4-2022 en naar aanleiding van: vanaf 1 januari 

2023 krijgt iedere MIO een brief of ze MIO willen blijven of ‘lid van de maalploeg’ 
willen worden. Peet zet het in de nieuwsbrief. Erik maakt een conceptbrief.  

3. Ingekomen stukken: Johan van Dijk, vz Groningen wil een keer informeel overleg. 
4. Uitgaande post: Peet zorgt voor een adres van prinses Beatrix voor het jubileumboek.  
5. Bestuursmededelingen 

Vertalingen handboeken, financiële bijdrage: status quo. De aanvraag bij het fonds 
cultuurparticipatie wordt voorbereid.  
De molen in Nieuw-Zeeland vraagt om een instructeur voor zes maanden om hun 
molenaars te trainen. Kosten worden vergoed. Projectplan moet worden gemaakt. 
Peet Wessels gaat dit plan trekken. 
Roedenproject: er wordt informatie opgevraagd bij de eigenaren door DHM. Erik 
Kopp en Nicole Bakker hebben volgende maand overleg. 
Jong Ambacht: er is onduidelijkheid tussen Jong Ambacht en Molenjongeren. De 
Molenjongeren zijn een hechte vriendengroep. Op 17 september organiseren zij een 
Molenjongerendag op het Pink. Zij willen daar 100 euro budget voor hebben. Als ze 
met een goed plan naar het bestuur komen (Peet) dan is er geld voor. In de toekomst 
is aansluiten bij Jong Ambacht gewenst. 
Jong Ambacht heeft een enquête gehouden bestaande uit vijf vragen. Peet stuurt het 
door. Wat gaan ze doen met de resultaten? 
Een combi-lidmaatschap met DHM wordt met Nicole Bakker opgepakt. Het is voor 
onze leden aantrekkelijk om korting te krijgen op het lidmaatschap van DHM.  

6. Veiligheid: Er wordt geregeld dat de afdeling Friesland twee valbeveiligingssets en 
een instructeurscursus krijgt. Erik Kateman is beoogd nieuwe veiligheidscoördinator 
maar heeft nog niet gereageerd. 

7. Opleidingszaken: een windmolenaar die watermolenaar wil worden moet 50 uren 
maken. Dit hoeft echter niet over een heel jaar uitgesmeerd te worden. Kees heeft 
een voorstel over korenmolenaar uitgezet. Voor de volgende opleidingsraad een lijst 
van instructeurs vragen en hoe worden de instructeurs benoemd in de afdelingen. 
Kees maakt een discussiestuk over de instructeurs. Hoeveel, gemiddelde leeftijd, hoe 
wordt je instructeur, welke eisen. Annemie maakt brieven voor de afdelingen. 

8. Preventie- en integriteitsbeleid/ Vertrouwenspersonen. Bij aanmelding nieuwe leden 
een extra vinkje voor accoord met de gedragscode. Op ALV melden dat we dit gaan 
doen. Vertrouwenspersonen GVM en DHM gaan een keer koffiedrinken. 

9. Afdelingszaken: bezoek afdeling NB: Annemie Driessen is bij een bestuursvergadering 
geweest: er is nogal wat ongenoegen in de afdeling Noord-Brabant.   
De afd. Drenthe is genomineerd voor de Groene Anjerprijs. 



10. Jubileum 
Peet geeft terugkoppeling van de vergadering van de jubileumcommissie van 9 juni: 
De verbondenheid is groter geworden. De recordpoging heeft enorm veel publiciteit 
opgeleverd. Nieuwsbrieven worden goed gelezen. De volgende maand is Zeeland aan 
de beurt. Peet heeft hulp aangeboden. Drenthe is blij met het cadeau van Zuid-
Holland. In augustus is Friesland aan de beurt. Klaas Toxopeus stelt voor om op 22-8 
het canvas te onthullen door beide voorzitters. Het slotfeest loopt. Willen we nog 
speciale gasten uitnodigen? Er is geen plan B voor als er weer Coronamaatregelen 
zijn. Geert overlegt met Bas de Deugd.  
Update jubileum budget: Geert belt met Peet  
De uitreiking van de Immaterieel erfgoedprijs voor erfgoedhuis ZH wordt gepland 
ergens in september door Bas de Deugd. 
De uitreiking van de Biotoopprijs aan Riet Meijer zal in oktober tijdens een 
molenavond van de Molenstichting NB plaatsvinden. 
Molenverhalenboek Jos Betting: Het boekje kan als geschenk aan de Hollandsche 
Molen gegeven worden voor hun jubileum. Meer ideeën zijn welkom. 

11. Verenigingszaken 
Belangstelling: NB vindt het veel werk om iedere belangstellende onder te brengen. 
Klachtencommissie: wordt vervolgd i.s.m. DHM 
Werkgroep verzekeringen: Geert en Jan, vertegenwoordigen het Gilde 
Logo: aan Tinga vragen om rond logo met letters eromheen buiten met en zonder 
het lidwoord. 
Webwinkel/molenwinkel: in de nabije toekomst is samenwerking met DHM 
wenselijk. 
Aftreedschema: bijgevoegd 

12. Rondvraag  
Annemie: het gebruiken van het woord ‘biologische’ op verpakkingen zonder SKAL-
keurmerk is verboden. Veel molenaars weten dat niet. Annemie maakt een opzet 
voor de Gildebrief en facebook. 
Vraagbaak voor molenaars: waar kan ik terecht? 
Website voor verkoop spullen uit een molen: Facebook! 
Peet schrijft een stukje voor het blad Molens. Linked In uitbreiden voor meer 
publiciteit.  
Erik: Drenthe gaat in november drie 17-jarigen examineren. Examencommissie weet 
ervan en als ze slagen dan mogen ze pas op hun 18e zelfstandig draaien. 

13. Volgende vergaderingen:  
Bestuursvergadering: 22 augustus 19:30 uur met Gerard Troost (RCE) 
Bestuursvergadering: 19 september 19:30 uur  
Opleidingsraadvergadering: 15 oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Agenda 2022: 

 

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 overleg over Molendag met DHM 

9 juli: aftrap Zeeland 

10 september: Open Monumentendag 

17 september: Molenjongerendag 

Oktober: uitreiking Biotoopprijs watermolen 

15 oktober: Opleidingsraad, De Meern 

9 november: Molenadviesraad 

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

 
 

 


