
 
 
 
 
Notulen ledenvergadering 21 april 2012 
 
Afmeldingen van: Jannes Tigelaar, John Houben, Hub van Erve, Ada Meurs, Pieter 
Hazelager, Sietske Bezema-Tel, Bart Slooten, Leo Tiggelman, Ans Roefs, Jan 
Wieffer,   
Aantal aanwezigen: 30 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en bespreekt de wijzigingen in de 
agenda. Er wordt een pauze opgenomen en er is een actie voor de 
molen van Burum. 
Jan Jansen heeft een bezwaar op de agenda. Hij mist een punt van 
vorige jaarvergadering. 

2. Bestuursmededelingen 
Het bestuur is vergeten om door te geven dat belangstellenden  zich op 
kunnen geven voor de vacature van voorzitter en secretaris. Wie wil 
kan dit nog steeds doen. 
Het bestuur heeft prijs gekregen van het Molenfonds voor Volharding en 
Vernuft, een oorkonde en 500 euro. Het bestuur beraadt zich voor de 
besteding van dit geld. 
Coördinator biotoopaangelegenheden, Jan Chris Wagenaar is door de 
gevolgen een auto-ongeluk al geruime tijd uit de running. Er ligt een 
kaart om ter ondertekening om hem een hart onder de riem te steken. 

3. Vaststellen verslag ledenvergadering 2011 
Geen opmerkingen, verslag wordt hierbij vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2011 van de secretaris 
De huidige samenstelling van het bestuur wordt getoond. Hierna  wordt 
een overzicht besproken van de ontwikkelingen in het ledenaantal van 
het Gilde. Het bestuur is bezig om te analyseren wat er schuil gaat 
achter de cijfers. Er zijn nu 1668 geslaagde molenaars. Er is nu wel een 
goede ‘productie’ in nieuwe molenaars maar dit is nodig om de 
uitstroom van molenaars op te vangen. Er zijn wel zorgen over deze 
ontwikkelingen. In de toekomst zal de aanwas van nieuwe leden 
moeten groeien om de uitstroom op te vangen. 
 Bij de examencommissie worden tegenwoordig vaker vragen gesteld 
bij het niveau van de kandidaten. De vraag is of het mogelijk  ligt bij de 
overgangsfase van de oude naar de nieuwe manier van examineren.  
Hierin moeten nog wel de instructeurs begeleid worden. Instructeurs 
zijn hierin niet begeleid. Dit wordt benoemd als een manco. Deze 
omslag wordt bij de verdere vernieuwing van de opleiding aangepakt 
worden.  
Er wordt opgeroepen om de examencommissie zijn/haar bevindingen 
regelmatig terug te koppelen aan het Gilde, landelijk en/of per afdeling. 
Het getoonde overzicht van het aantal instructeur is niet helemaal up-
to-date. De bestaande lijsten lijken niet helemaal te corresponderen 
met elkaar.  
Uren van leerling-molenaars mogen afgetekend worden door 
instructeurs en geslaagde leden.   



Er is nog wel onduidelijkheid over de begrippen gastgevend-molenaar, 
stage/gast-molenaar en instructeur. Ook is er onduidelijkheid over het 
aftekenen van een instructeur voor opgave van toelatingsexamen. Dit 
punt staat op de agenda voor de vergadering van de opleidingsraad op 
23 juni.  
Het is wenselijk dat er een voorstel komt met de inhoud van de 
benaming van de begrippen en eisen voorafgaand aan opleidingsraad 
van 23 juni. Hoewel in werkgroep 2 de inhoud van stage-molenaar al is 
benoemd, komt dit punt terug op de opleidingsraad. 

5. Verslag 2011 van de penningmeester 
Door een misverstand zijn niet alle stukken vooraf aan de vergadering 
op de website gepubliceerd. Hierdoor waren de aanwezige leden niet in 
staat om zich op dit punt goed voor te bereiden. 
• Financieel verslag 2011 

Het verschil in balans zit in afronding van ‘de Nieuwe Molenaar’. 
Het verschil tussen de Begroting 2011 en Rekening 2011 is wederom 
te verklaren door de afronding van De Nieuwe Molenaar. Dit verschil 
is ook te zien bij de Lasten. 
Het saldo van 2011 is positief en wordt besteed aan de voorziening 
van schade,  het Weerstandsfonds en De Nieuwe Molenaar. 

• Verslag Kascommissie 
Verslag is goedgekeurd door middel van een brief. 
Penningmeester/bestuur is hiermee gedechargeerd. Bestuur krijgt 
een compliment voor de gezonde financiële situatie.  

• Vaststelling jaarrekening 
Bedrag naar de afdelingen is afhankelijk van aantal leden. 
Afdelingen krijgen dit niet automatisch uitgekeerd omdat de 
penningmeester geen geld kan overmaken als afdelingen geen 
begroting en verantwoording indienen. De penningmeester is hier 
ook mee bezig om als bestuur overzicht over de afdelingen te 
houden. Op de besteding van de middelen per afdeling heeft het 
bestuur nu geen zicht. Bestuur wil helder hebben hoe dit geld 
besteed wordt en uit welke baten de afdelingen nog meer kunnen 
beschikken. Dit  staat als punt voor opleidingsraad van 23 juni. 
Afdelingen krijgen geen reactie van bestuur/ penningmeester op 
jaarrekening. Dit baart sommige afdelingen zorgen.  De 
penningmeester deelt deze zorgen.  

• Vaststelling begroting 2012 
Bijdrage van leden is hoger dan vastgestelde contributie. Is het een 
idee om te onderhandelen met RCE over hoogte van bijdrage. 
Uitgaven van de Nieuwe Molenaar worden dit jaar betaald. 
Begroting is gemist bij de stukken. Er is nu geen combinatie te 
maken tussen beleid en financiën. Begroting stond nog niet op de 
website. Dit is een fout geweest van bestuur.  
 Volgorde van presenteren moet volgend jaar worden; jaarverslag, 
begroting, plannen/beleid. 

• Voorstel verhoging van contributie 
Een aantal kosten stijgen. Om deze kosten te kunnen opvangen wil 
het bestuur de contributie verhogen tot 25 euro. Ledenvergadering 
heeft hier geen bezwaar tegen.  Ledenvergadering blijft het 
instrument om verhogingen van contributies goed te keuren. 

• Benoeming kascommissie en reservekascommissie 



Gerard Barendse, John Houben, Wilma van de Broek en als reserve, 
Pierre Konings. Volgend jaar evalueren of kascommissie genoeg is of 
dat het Gilde moet naar een professionelere manier van controle. 

Actie molen van Burum  
 Plannen worden gepresenteerd om geld op te halen voor het herstel van 
de molen van Burum. De actie is te volgen op ruud.bax@actieburum.nl 

 
Pauze 

 
6. Voortgang vernieuwing van de opleiding 
 De nieuwe lesbrieven zijn gepresenteerd in januari in het 

Openluchtmuseum. 
 Voor vragen en opmerkingen over de nieuwe lesbrieven komt er een 

meldpunt op de website. In de voortgang van de vernieuwing van de 
opleiding komt er aandacht voor de opleiding van instructeurs.  
Er komt een terugkoppeling met de examencommissie om te evalueren 
hoe de nieuwe manier van examineren en de nieuwe manier van opleiden 
zich tot elkaar verhouden.  
Bij de herziening van de basiscursus wordt er gekekennaar de leesbaarheid 
van de basiscursus.   

7. Bestuurswisseling   
De ledenvergadering geeft Theun Vellinga goedkeuring aan een tweede 
periode als voorzitter.   
Als secretaris kiest de ledenvergadering  Bas de Deugd. 

8. Meerjarenvisie  
 Door allerlei redenen is het uitwerken van een meerjarenvisie blijven 
liggen. Door het benoemen van een aantal speerpunten wil het bestuur 
vanaf nu vorm gaan geven aan de meerjarenvisie. 
Uitgangspunt van de visie is het 40-jarig bestaan van het Gilde. 2000 
leden, 1600 geslaagde molenaars. In de jaren is er veel praktijkkennis 
verzameld en materiaal gemaakt. Toch is er een punt van zorg. De 
leeftijdsopbouw van het Gilde concentreert zich rond de leeftijd van 55 tot 
65. Dit heeft als gevolg dat er over 10 tot 15 jaar veel molenaars nodig 
zullen zijn. Ook de leden in opleiding hebben deze gemiddelde leeftijd. Wil 
het Gilde het aantal molenaars behouden dan moet er meer aanwas van 
(jongere) leden komen. 
Voor het ontwikkelen van de visie is er gekeken naar de wens hoe de 
molenwereld er in 2020 bij zou kunnen uitzien. 
In 2020 zijn de molenaars allemaal vakbekwaam. 
Voor het Gilde is in 2020 de rol van opleider, belangenbehartiger en 
facilitator toebedeeld. 
De opleiding is gesplitst in een basisopleiding en kopcursussen. 
Kopcursussen zorgen voor een verdieping van de opleiding. Een 
specialisatie  in een soort molen. 
Het Gilde wordt gefinancierd uit reguliere geldstromen. Voor projecten 
komen subsidiestromen. 
 Aandachtpunten voor de komende jaren; 
Versterken en verdieping van de opleiding,  versterken van de organisatie 
en een actieve ledenwerving 
Voor de uitwerking van de meerjarenvisie is de hulp van de leden nodig 
door deel te nemen in de werkgroep. Deze werkgroep inventariseert en 
raadpleegt afdelingen. 



Waarom denkt het bestuur het begrip vrijwillig weg te laten in de 
meerjarenvisie? Het bestuur denkt met het weglaten van het begrip 
vrijwillig de status van de molenaar te verhogen bij instanties en 
overheden. Opmerkingen van vorig jaarvergaderingen worden 
meegenomen in de opzet de meerjarenvisie. 
Kan de ledenvergadering zich vinden in de deze werkwijze en wie wil 
deelnemen in deze werkgroep? Belangstellende voor de werkgroep Visie 
kunnen zich melden bij het bestuur. 
Er is hiervoor een duidelijk tijdspad nodig en visie moet worden uitgewerkt 
in thema’s. Vooraf informatie is dan noodzakelijk voorafgaand aan 
bijeenkomsten. Voor de informatievoorziening is een duidelijk rol 
weggelegd voor de Gildebrief. 
 Los van de ontwikkeling van de visie moeten er ook zaken worden 
opgepakt. Deze zaken zoals opleiding watermolenaar gaan dan ook 
gewoon door. 
In de visie wordt de rol van molengids gemist. Veelal leden die niet opgaan 
voor het examen maar hebben. Molengidsen moeten komen uit eigen 
gelederen en niet van buiten af. 

9. Uitreiking certificaten Korenmolenaarsopleiding 
 Pedro van Doorne en Hans Titulaer geven een korte presentatie van de 
werkzaamheden van de kandidaten. Tien kandidaten krijgen de certificaten 
uitgereikt .    

10. Rondvraag en mededelingen 
 Wat is er gebeurt met de afspraken over ongelukken bij molens van de 
vorige vergadering. Dit staat niet als agendapunt voor dit jaar. Wat is er 
dit jaar gebeurt met dit punt?  Publiceren op website over ongelukken kan 
juridische gevolgen voor betrokkenen. Er is een veiligheidsoverleg tussen 
Gilde, Hollandsche Molen en AKG. Bij het vermelden over ongelukken is het 
belangrijk dat de onderzoeken zijn afgerond voordat het in het Gilde 
bekend gemaakt kan worden. 
Zijn de verzekeringen toereikend bij ongelukken? Bestuur is aan het 
verkennen hoe het hier mee staat. In het veiligheidsoverleg is dit een punt 
van aandacht. 
Ledenaantal van ledenvergadering loopt terug. Is het nog wel zinvol om zo 
de ledenvergadering te blijven organiseren. Bestuur deelt deze mening en 
dat er waarschijnlijk toch weer een zinvoller deel bij moet. 
Meer duidelijkheid over leeftijdsgrens van verzekeringen. Leeftijdsgrens 
voor ongevallenverzekering is 1 januari in het jaar dat je 75 jaar wordt. 
WA+ is niet aan leeftijd gebonden. 
Kan het bestuur zorgvuldiger zijn in de informatievoorziening naar haar 
leden. Voor het inbrengen van verbeteringen van de opleiding is de eerste 
stap bespreken bij het afdelingsbestuur. Als je bij het afdelingsbestuur niet 
genoeg gehoor krijgt kan je naar het landelijk bestuur of een stuk inzenden 
naar de Gildebrief. 
Waar gaat de Biotoopprijs naar toe? Prijs gaat naar genomineerde. Persoon 
of organisatie wordt genomineerd met een reden.  

11. Sluiting 
De vergadering is afgesloten op 16.15 uur 
Er is de mogelijkheid om Molen ter Leede te bezoeken en het Nationaal 
Glasmuseum. 

 


