
Jaarverslag over 2011 
 

Bestuur 
Algemeen 
Het jaar 2011 is een druk jaar geweest. We hebben te maken gehad met een 
bestuurswisseling. Gelukkig waren er wel twee personen beschikbaar voor de functies van 
penningmeester en biotoopwachter, respectievelijk Reinier den Uijl en Jan Chris Wagenaar.. 
Voor secretaris heeft zich na enige tijd Bas de Deugd gemeld. Het bestuur is dus weer 
compleet. De werkzaamheden rond financiën en ledenadministratie zijn tijd vergende 
klussen. Deze worden gedaan door mensen die hun betaalde werk er al op hebben zitten.  
We blijven een organisatie van vrijwilligers. Dat heeft zijn beperkingen in de dingen die 
kunnen worden opgepakt. In het verslagjaar is veel tijd en energie gestoken in de afronding 
van het project “De Nieuwe Molenaar”. Dat is afgerond met een succesvolle bijeenkomst in 
het Openluchtmuseum in Arnhem. De werkzaamheden rond de herziening van het handboek 
molenaar en de meerjarenvisie van het Gilde zijn daardoor in de verdrukking gekomen en 
daardoor verschoven naar 2012. 
Onderhoud en verbetering van de kwaliteit van de opleiding blijft één van de hoofdpunten 
van het bestuurswerk van het Gilde. Een onderwerp dat groeiende aandacht krijgt, is 
veiligheid. We werden in 2011 opgeschrikt door enkele ongelukken. We kunnen niet genoeg 
blijven benadrukken dat veiligheid een zaak is van molenaars en eigenaren samen. Er is een 
gezamenlijk veiligheidsoverleg van De Hollandsche Molen, het Ambachtelijk 
Korenmolenaars Gilde en het Gilde van Vrijwillige Molenaars.  
  
 
Bestuurssamenstelling 
 
Sinds de ledenvergadering van april 2011 in bestaat het bestuur uit:  
Theun Vellinga ,  voorzitter  
Frans Tullemans,   ledenadministratie 
Reinier den Uijl,   penningmeester  
Jan Chris Wagenaar,  biotoopcoördinator 
 Ingrid Friesema,   afdelingscoördinator  
Jop Kluis,    vice voorzitter,  opleidingscoördinator 
Bas de Deugd,  secretaris ad interim  
Voor de voorzitter Theun Vellinga loopt de zittingstermijn april 2012 af.  
Het bestuur heeft maandelijks vergaderd op een, voor de bestuursleden, centraal gelegen 
locatie, De Faam in Hoogland  
  

Ledenadministratie 2011 

De ledenadministratie is sinds 2005 in handen van Frans Tullemans. 
Per 1 januari 2011 was het aantal leden 2136 leden, per 31 december 2011 was dit 2138 
leden, een toename van 2. 
In 2011 werden 149 aanmeldingen verwerkt, werden 64 leden als “wanbetaler” 
uitgeschreven wegens het niet betalen (ook niet na een aanmaning) van de contributie en 
hebben 83 leden hun lidmaatschap opgezegd.  
 

Ledenbestand 
GVM 

 2011 +/- 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Geslaagde 
leden windmolen 1123 21 1102 1047 1017 997 961 949 

 watermolen 48 1 47 45 42 37 28 30 
Leden in windmolen 778 - 795 759 764 746 761 787 



opleiding 17 
 watermolen 52 5 47 42 47 51 49 42 

Donateurs  42 - 42 41 38 37 36 38 
Speciale 

donateurs 
 82 -1 83 78 77 81 92 96 

Instructeur- 
vakmol. 

 19 1 18 21 20 22 20 21 

Buitengewone 
leden 

 31 - 31 31 34 34 35 37 

Ereleden  6 -1 7 7 7 7 7 7 
 
 

Gildewebsite 

Als webmaster zorgt Frans Tullemans voor beheer en opbouw van de website.  Hier zijn 
verder geen bijzonderheden te vermelden. 
 
Bestuursexcursie 2011 
  
Het Gildebestuur gaat jaarlijks het land in om met een afdelingsbestuur van gedachten te 
wisselen en voeling te houden met “het veld”. Het bezoek is dit jaar geweest naar de afdeling 
Overijssel op 27 en 28 mei. Op de vrijdagavond werd verslag gedaan over het reilen en 
zeilen van de afdeling wat betreft de opleiding van en contacten tussen molenaars. Op 
zaterdag bezochten twee bestuursleden een aantal wind- en watermolens in de provincie en 
hadden daarbij waardevolle gesprekken met instructeurs, leerlingen en ‘gewone’ molenaars 

Examens  

De examencommissie van “De Hollandsche Molen” heeft in 2011 op 20 windmolens en 2 watermolens 
examens afgenomen. 

Voorjaarsexamens Kandidaten Geslaagd  
Windmolen: 28 23 82 % 
Watermolens: 2 2 100 % 
Najaarsexamens    
Windmolen 38 35 92 % 
Watermolen 1 1 100 % 
Totaal 2011 69 61 88 % 

 
 
Vergelijking slagingspercentages met voorgaande jaren: 
 
Jaar Slaging Kandidaten 
2011 88% 69 
2010 91% 86 
2009 95% 63 
2008 90%  
2007 83%  
2006 84%  
2005 78,6%  



2004 75,5%  
 
Het slagingspercentage in 2011 is weer iets lager dan in 2010. Het is lastig te zeggen of dit 
een trend is, maar het bestuur houdt dit in de gaten. 
 
Contactdag en opleidingsraad. 
Bij de opleidingsraad van 18 juni zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• Opleiden over de grenzen. De opleidingsraad heeft het advies gegeven om opleiden  
in België en Duitsland toe te staan voor een maximum van 50 uren. De buitenlandse 
molenaars moeten wel als instructeur vakmolenaar worden aangemeld volgens de 
gebruikelijke procedure.  

• De nieuwe molenaar. Gesproken is over testen en suggesties voor het vervolg zijn 
gedaan. 

• Aanpassen handboek Windmolenaar. Er is gesproken over corrigeren van bestaande 
hoofdstukken, het toevoegen van enkele nieuwe en het vervangen van het hoofdstuk 
over het weer. Daarvoor hebben zich mensen aangemeld. Door drukte is dit tot nu 
toe blijven liggen. 

• Meerjarenvisie: er is een tijdschema besproken. 
• Opleiding watermolenaar. Ook hier is een actualisering van de opleiding gewenst. Er 

wordt een nieuwe werkgroep gezocht.  
 
De contactdag is gehouden op 5 november. Twee onderwerpen zijn behandeld: 
De voortgang van de Nieuwe Molenaar, in combinatie met de uitreiking ervan op  
molenaarsdag van 28 januari. Er zijn ervaringen uitgewisseld over de 
introductiebijeenkomsten die zijn gehouden. Over het algemeen zijn de reacties positief. 
Verder is  er een inventarisatie gehouden van onderwerpen die aan de orde moeten komen 
bij de meerjarenvisie.  Die inventarisatie is gebruikt bij het opstellen van een concept dat op 
de ledenvergadering besproken zal worden. 
 
 
Bijeenkomsten besturen en instructeurs. 
In het najaar van 2001 zijn er in bijna alle provincies bijeenkomsten geweest om toelichting 
te geven op de nieuwe lesbrieven. Er zijn verschillende lesbrieven getoond, mensen konden 
vragen stellen en reacties geven. Dat heeft in het algemeen positieve reacties opgeleverd. 
Ook zijn een aantal nuttige suggesties gedaan voor de vormgeving en de verspreiding. 
 
De Evert Smit biotoopprijs 
 
Onze jaarlijkse Evert Smit biotooprijs is in 2011 niet vergeven.    
Voor de prijs van 2012 zijn nog geen kandidaten voorgedragen, maar wie kandidaten voor 
deze positieve benadering van de molenbiotoop wil voordragen kan daar voor terecht bij het 
bestuur. Ook in de Gildebrief kan men positieve biotoopverhalen kwijt. 
 
Veiligheidsoverleg 
In 2011 is er een gezamenlijk veiligheidsoverleg gestart van De Hollandsche Molen, het 
Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Het overleg 
wordt technisch ondersteund door de veiligheidsdeskundige Hay Janssen. Het doel van dit 
overleg is om eigenaren en molenaars met een eenduidige boodschap te benaderen en 
veiligheid te bevorderen. Voor het GVM hebben de veiligheidscoördinator, Gerrit  Duinker, en 
Theun Vellinga zitting in het overleg. 

Ondersteunende activiteiten 

Gildebrief 



 
In 2009 verschenen vier nummers. Tijdens de jaarvergadering werd de Gildebrief-cap voor 
bijzondere verdiensten uitgereikt aan Alice de Wit voor haar 25 bijdragen van “Gijs op reis”. 
De andere caps gingen naar Margreet van Beusekom ( voor de fotografie bij “Gijs op reis” ), 
Gerrit Pouw die al die jaren de redactie van de Gildebrief heeft gedaan en oudredactielid 
Jaap van Steensel. De redactie mocht zich verheugen in het feit dat het bestuur instemde 
met de uitbreiding van het aantal pagina’s van 24 naar 28. Ook verwist de redactie een 
columnist aan te trekken die met een knipoog het molenaarschap beziet. Er wordt gewerkt 
aan een netwerk van correspondenten die de redactie attendeert op zaken die voor het blad 
en voor molenaars interessant zijn en attendeert op mogelijke bijdragen uit de provinciale en 
regionale bladen. Voor het AKG heeft dit al enige vruchten afgeworpen. 
Bij dit alles mag de inzet van drukkerij De Bunschoter en met name het meedenken van 
vormgever Henk van de Schuur zeker niet worden vergeten. 
De Gildebrief wordt goed ontvangen en de redactie is dan ook blij dat molenaars en 
bestuurders de weg naar het blad steeds beter weten te vinden.  
 
 
Gildewebsite  
 
Als webmaster zorgt Frans Tullemans voor beheer en opbouw van de website.  
 
 
Werkgroep III: Opleidingen  
Na discussies over de opzet en inrichting van de lesbrieven in de zomer van 2010 is 
werkgroep 3 aan de slag gegaan met het ontwikkelen van lesbrieven. Er zijn tweewekelijkse 
bijeenkomsten gehouden via Skype of op de Monnikenmolen i Sint Jansklooster of de 
Passiebloem te Zwolle. De lesbrieven zijn getest  in verschillende provincies en molens. Na 
de aanpassingen zijn de lesbrieven professioneel vormgegeven. Werkgroep 3 is inmiddels 
ontheven van haar taak. Er wordt een nieuwe werkgroep ingesteld die de introductie van de 
lesbrieven gaat begeleiden. 
 
 
Examencoördinator voor het Gilde 
 
De taak van examencoördinator wordt ingevuld door John Houben. In samenspraak met de 
examencommissie zijn enkele aanpassingen in de formulieren doorgevoerd om  het werk 
efficiënter te laten verlopen. 
 
 
Bliksemafleidercontrole  
 
Bliksemafleidercontrole is een service van het Gilde ten behoeve van haar leden. Van deze 
service kunt u kosteloos gebruikmaken. De  activiteiten van de Werkgroep 
Bliksemafleidercontrole worden gecoördineerd door Leo Tiggelman. De groep van 
controleurs, 5 man sterk, werd gevormd door  de heren: Hendrik-Jan Berghuis, Jurriën 
Jongman (gedeeltelijk), Evert van Rooijen, Leo van Someren en Ton van der Heiden. Medio 
2011 heeft Jurriën Jongman aangegeven dat hij zijn activiteiten als controleur na 10 jaar wil 
beëindigen. Zijn werkzaamheden zijn inmiddels overgenomen door Hendrik-Jan Berghuis, 
die vanaf dat moment de provincies Groningen, Friesland en Drenthe bedient. Onze 
controleurs hebben in 2011 van 45 molens de bliksemafleiderinstallatie gecontroleerd. Veruit 
het grootste aandeel van de controles is aangevraagd namens de Stichting Instandhouding 
Molens in de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden en de Stichting Het Utrechts Landschap.  
Verderop in deze Gildebrief treft u het jaarverslag van de coördinator over 2011 aan, waarin 
u alle ins en outs van de werkgroep kunt vinden. Als Gilde van Vrijwillige Molenaars willen wij 
u deze service ook nu weer van harte aanbevelen. Afgaande op de waarnemingen van onze 



controleurs zijn er nog heel wat molens aangetroffen waarvan de bliksembeveiliging volstrekt 
onvoldoende is. Dus wat houdt u nog tegen? 
 
 
 
Verzekeringen 2009 
 
In 2009 hebben Pieter Hofkamp en Andrien Muijsers voor de Gildebrief een serie artikelen 
geschreven die betrekking hadden op het voorkomen van schade of ongelukken in en om de 
molens. 
Niemand kan ooit zeggen of dit geholpen heeft of niet, maar in ieder geval hebben we in 
2009 een gunstig verzekeringsjaar gehad. 
De cijfers zijn er dan ook naar: 
Aan premie ontvingen we van onze leden:  €  24.000,- 
We betaalden aan polissen:  € 16.700,- 
We keerden aan eigen risico uit: €   1.700,- 
Administratiekosten:   €   1.400,- 
Uit dit staatje kunnen jullie opmaken dat we dit jaar meer ontvangen hebben voor de 
verzekeringen dan dat we uit moesten geven. 
Wat we over hebben, ongeveer € 4.000,- gaat in de reservepot voor minder goede jaren, je 
weet het tenslotte nooit met verzekeringen! 
 
 

Leerdam , februari 2011 
 

Bas de Deugd, secretaris a.i. 
 


