
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2014 
 
De ledenvergadering wordt gehouden in dorpshuis de Spil in Bleskensgraaf.  
Op de vergadering zijn 39 leden aanwezig. De secretaris heeft afmeldingen ontvangen van o.a. Harke 
Slagter, Ans Roefs, Jan Wieffer, Gerrit Olink, Catrinus Rouwe, Jan en Mieke Berghuis en A. Toet . 
 
De voorzitter, Theun Vellinga,  opent de vergadering en spreekt een extra welkom uit richting Nico 
Salm die namens vereniging De Hollandsche Molen aanwezig is. 
Vanuit het bestuur deelt de voorzitter mede dat Hans de Kroon op de leeftijd van 61 jaar is 
overleden. Hans draaide op de Nieuwe Molen in Veenendaal en was daarnaast zeer actief in de 
molenwereld.  
Door een fout in de deadline van de Gildebrief  is de Gildebrief pas enkele dagen voor de vergadering 
verschenen. Alle vergaderstukken en de datum van de ledenvergadering waren echter al wel eerder 
bekend via de website. 
Als laatste benoemt de voorzitter de data van de Nationale Molendagen van dit jaar omdat deze 
door een miscommunicatie niet in de Gildebrief stonden vermeld. 
Na deze mededelingen leest de secretaris, Bas de Deugd, een bericht van verhindering voor van 
Reinier den Uijl. In dit bericht geeft Reinier aan dat hij de gelopen gang van zaken rond zijn 
penningmeesterschap liever anders had gezien en worden zijn inspanningen voor het Gilde 
benoemd. Na dit bericht leest de secretaris het bericht voor dat naar de afdelingsbesturen is 
gestuurd en waarin wordt vermeld dat Reinier zelf heeft aangegeven te stoppen als penningmeester. 
Vanuit de zaal wordt gevraagd of het mogelijk  was  geweest om een combinatie  te maken tussen de 
nieuwe en de oude penningmeester? De secretaris geeft aan dat er  een gesprek is geweest met 
Reinier en dat dit uiteindelijk  geen optie was. Vanuit de ledenvergadering komt de stelling  dat het 
belangrijker is  dat er een penningmeester is dan een specifiek persoon.  
Hierop volgt de vraag of door het herroepen van zijn terugtrekking als penningmeester hij dus nog 
penningmeester is totdat de ALV zegt van niet? De secretaris antwoordt dat een bestuurslid, 
onafhankelijk van de ALV, zich kan terugtrekken. Daarnaast heeft hij zichzelf laten uitschrijven bij de 
Kamer van Koophandel. Dan ben je dus geen bestuurslid meer. 
Na deze discussie gaat de voorzitter verder met het agendapunt van de bestuurswisseling. 
Reinier den Uijl en Jan Chris Wagenaar zijn aftredend en niet herkiesbaar. Jan Chris moet om 
gezondheidsredenen stoppen. Beide aftredende bestuursleden worden bedankt voor hun werk en 
inzet. Aangezien zij niet aanwezig zijn, zullen ze langs een andere weg een presentje als dank krijgen. 
Nieuwe bestuursleden: Karel Ouendag als penningmeester en Drewe Schouten als algemeen 
bestuurslid. De voordracht van beide heren wordt goedgekeurd met applaus door de 
ledenvergadering. 
De ledenvergadering keurt zonder vragen of opmerkingen het verslag van de algemene 
ledenvergadering 2013 goed met applaus. 
De voorzitter gaat verder met het jaarverslag van 2013. Alle punten van het jaarverslag 2013 
passeren de revue. Er zijn iets meer leden ten opzichte van het jaar 2012 en er zijn nu meer 
geslaagde watermolenaars dan leerling-watermolenaars. Het ambacht van molenaar is opgenomen 
in de Nationale Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. In 2013 was er opnieuw veel 
aandacht voor veiligheid: veiligheidscoaches, veiligheidsdagen en veiligheidsoverleg tussen GVM, 
DHM en AKG. In 2013 is er door het bestuur en door werkgroepen gewerkt aan de statuten en het 
huishoudelijk reglement, actiepunten vanuit  de meerjarenvisie zijn opgepakt, de Gildebrief heeft 
een nieuwe redactie, de website is vernieuwd, de werkgroep herziening lesstof is goed op weg  en de 
werkgroep  ondersteuning instructeurs heeft goed werk geleverd. Daarnaast is op 55 molens in 2013 
de bliksemafleiding gecontroleerd. De controles worden gedaan door Leo Tiggelman, Johan Krone, 
Leo van Someren, Hendrik-Jan Berghuis, Ton van der Heiden en Evert van Rooijen. 
Vanuit de zaal komt de vraag hoe de leerpunten vanuit de incidentenregistratie bij de molenaars 
komen? De voorzitter antwoordt dat dit nog niet geheel is uitgewerkt. Dit kan via de 



veiligheidscoaches en de afdelingsbesturen / opleidingsraad naar de afdelingen. Maar het kan ook 
via de Gildebrief en contactavonden.  
De voorzitter heeft geen zicht op de lijst van incidenten, maar hij heeft wel gehoord dat er meldingen 
zijn geweest.  
De voorzitter antwoordt op de stelling dat er in het verleden heftige incidenten zijn geweest, 
waarvan nooit een terugrapportage is geweest, dat Veenendaal uit de discussie is verdwenen en  
opgezocht zou moeten worden. Kinderdijk ligt, na twee jaar, nog steeds bij de officier van justitie. 
Vanuit de zaal komt de suggestie dat deze incidenten permanent op de agenda van de 
veiligheidsraad moeten blijven totdat er een verslag van is, desnoods dat het onbekend is gebleven. 
Hierna volgen een aantal vragen uit de zaal; 
Er zijn toch nieuwe groepen leden (bv molengidsen) gemaakt vorig jaar? Deze zijn niet terug te 
vinden in tabel met ledenaantallen. Klopt, dit zal vanaf volgend jaar in de tabel worden opgenomen. 
Hoe zit het met het aanmanen van wanbetalers? 
Je moet voor 1 januari betalen. Zo niet dan worden er aanmaningen per email en per post gestuurd, 
waarin ook vermeld staat dat ze zonder betaling niet verzekerd zijn. Sommigen betalen dan meteen, 
maar sommigen zijn er gewoon mee gestopt zonder zich af te melden. De afdelingsbesturen krijgen 
aan het begin van het jaar een lijst met de wanbetalers uit hun regio. 
Hoeveel molenaars uit het ledenbestand zijn er actief? Dat is niet bekend. 
Wat zijn vakinstructeurs? Dit zijn vakmolenaars / beroepsmolenaars die vaak geen getuigschrift 
hebben, maar die veel ervaring en de wil hebben om vrijwilligers op te leiden. 
Waarom staan de redactieleden van de Gildebrief niet meer in het colofon en er is ook al een hele 
tijd geen redactievergadering geweest. Voor de wisseling van de hoofdredactie waren er ook amper 
redactievergaderingen. Er wordt nog gezocht naar correspondenten in de provincie voor lokale 
nieuws.  
Dit is niet in overeenstemming met redactiestatuut. De leesbaarheid verdient aandacht, wat nu 
minder is. De redactieleden zijn buitenspel gezet, dit is niet zorgvuldig.  
Er zal binnenkort een redactievergadering georganiseerd worden.  
Zou er geen discussie gevoerd moeten worden over samenwerking met andere bladen? 
Deze discussie is al vaker gevoerd, maar het zou een optie kunnen zijn. 
Schept het Immaterieel Erfgoed  verplichtingen voor de molenaar?  
Nee, het schept mogelijkheden en voor zover bekend geen verplichtingen.   
 
De vergadering gaat verder met het financieel verslag en de voorzitter geeft het woord aan Karel 
Ouendag, de nieuwe penningmeester.  
Twee grote posten, project de nieuwe molenaar en 40 jaar GVM, zijn afgerond. De post 
verzekeringen is constant; de grootste kostenpost is drukkosten/verzendingen. De vereniging heeft 
relatief veel geld, maar weinig rente. Daarom is het plan om het op een spaarrekening te zetten voor 
iets meer rente.  
De zaal reageert met de stelling dat er juist was gekozen voor de Triodos bank om ideële redenen. 
Een mogelijke oplossing  hiervoor is de ASN. Deze bank  heeft wel een spaarrekening voor 
verenigingen. De penningmeester gaat dit bekijken. 
Controle door de kascommissie op de jaarrekening 2013 heeft plaatsgevonden en alles zag er goed 
uit. Penningmeester/bestuur is hiermee gedechargeerd. 
De kascommissie voor 2014 bestaat uit  Pierre Konings, Gerard Barendse en  Harke Slagter. 
Er waren in 2013 drie uitkeringen van het eigen risico door het Gilde. Bestuur besluit per geval of het 
eigen risico uit deze pot betaald wordt. De WA-plus verzekering heeft in de afgelopen 3 jaar steeds 
een negatief saldo schadeverloop gehad. Deze premie wordt gehandhaafd. De ongevallenverzekering 
kan wel verlaagd worden per 2015. Hierover volgt nog bericht. 
In de begroting 2014 is een verschuiving van de kosten naar de opleiding. Verder willen we doorgaan 
met investeren in veiligheid. De begroting wordt door de ledenvergadering met applaus 
goedgekeurd. 
Waarom staat er op de begroting de post werkgroep exameneisen in 2014?  



De afspraak was dat de exameneisen na een paar jaar geëvalueerd zouden worden, daarnaast willen 
we de eisen voor watermolenaars eens controleren, plus dit met elkaar in overeenstemming brengen. 
Hoe zit het met de reiskosten veiligheidscoaches in de afdelingen?  
Dit hoort in de afdelingen, dus in dat budget/begroting. Jaarstukken 2013 van de afdelingen komen 
nu binnen, dan wordt bekeken waar het geld in de afdelingen aan besteed wordt. Dan kan ook 
gekeken worden naar het budget. Meteen een verzoek aan alle afdelingen die dat nog niet hebben 
gedaan om de jaarstukken in te dienen bij het bestuur. 
 
De herziene statuten zijn door de notaris bekeken. Daar bleken kleine juridische wijzigingen nodig te 
zijn. De voorzitter benoemt de kleine wijzigingen ten opzichte van de besproken versie in de 
ledenvergadering van 2013. De Statuten worden vervolgens door de ledenvergadering met algehele 
instemming goedgekeurd. 39 leden van de aanwezige 39 leden stemmen in met de statuten. 
In het herziene huishoudelijke reglement geeft de ledenvergadering dat er op een aantal punten nog 
kleine wijzigingen nodig zijn.  
In 2.4 ad 1 wordt  Hoogland genoemd beter is het om in dit lid geen plaats te noemen. 
Er zijn in het huishoudelijke reglement nog dubbelingen met de Statuten. Het is beter om in 
huishoudelijke reglement naar de statuten te verwijzen. 
Een van de dubbelingen zorgt tevens voor een fout over de materialen die ingeleverd moeten 
worden bij aanmelding voor het examen bij DHM.  
Vanuit de zaal komt de opmerking dat de ALV 4 dagen geleden is aangemeld in de Gildebrief. 
Hierdoor is er te weinig tijd om alles te kunnen lezen. Daarnaast was niet duidelijk wat er gewijzigd 
was en wat niet. De voorzitter antwoordt dat er een notitie bij was waar de wijzigingen instonden. De 
stukken stonden al heel lang op de website. Er was al een eerste aankondiging van de ALV in de 
vorige Gildebrief van december 2013.   
Het huishoudelijke reglement(HHR) wordt met applaus goedgekeurd, met als aantekening dat de 
door de ledenvergadering  genoemde fouten er uitgehaald zullen worden. 
De ledenvergadering keurt alle bijlagen bij het huishoudelijke reglement goed Het huishoudelijke 
reglement heeft de volgende bijlagen; Handboek afdelingsbesturen, Taakomschrijving instructeurs,  
Klachtenprocedure toelatingsexamens,  Reglement vertrouwenspersonen,  Redactiestatuut. De 
bijlage Werkzaamheden jeugdleden is nog een conceptversie. Dit  dient nog verder uitgewerkt te 
worden. De bijlage is korter/formeler dan wat in de Gildebrief staat. Verder meer verwijzen naar de 
bijbehorende wetten. De ledenvergadering beslist dat de conceptversie een bijlage is bij het 
huishoudelijke reglement aangevuld met de tekst van de Gildebrief. De conceptversie heeft een 
geldigheidsduur van 1 jaar, tot de ALV in 2015.   
De voorzitter geeft het woord aan Drewe Schouten. Drewe geeft een korte toelichting over de stand 
van zaken over de  molengidsen.  Er wordt gewerkt aan het uitrollen van de cursus over heel 
Nederland. De financiën zijn daarbij nog een probleempje.  Cursus is vanuit de museumwereld 
opgezet in Groningen. De cursussen in Zuid-Holland en Limburg zijn ook bekeken en er zijn contacten 
met de betreffende personen. Ook is er gesproken met De Hollandsche Molen over samenwerking 
op dit vlak. 
Hierna geeft Ingrid Friesema een toelichting over het punt belangenbehartiging.  Naar aanleiding van 
de opmerking van Arie Hoek tijdens de vorige ALV is er het afgelopen jaar gewerkt aan een visie 
belangenbehartiging. Er ligt nu een conceptvisie. Het plan is om, in ieder geval in eerste instantie, te 
focussen op het beschikbaar stellen van informatie en regels over hoe je met elkaar omgaat 
(molenaars-moleneigenaren), tips over hoe om te gaan met conflicten en op basis van onder andere 
deze informatie te kijken naar onderwerpen die in een molenaarscontract opgenomen zouden 
moeten worden. Voor de uitwerking van deze plannen worden nog mensen gezocht die mee willen 
denken en werken. 
De voorzitter gaat verder met het agendapunt Biotoop. 
Het bestuurslid biotoop is gestopt. Dit was een goed moment om in het bestuur na te denken over 
hoe we verder willen gaan met dit onderwerp. Kennis over biotoop is belangrijk en zit daarom in de 
lesstof. DHM is ook actief op het biotoopvlak. De molenaar heeft geen officiële rol in het geval van 



een specifiek biotoopprobleem bij een molen. De moleneigenaar heeft dit wel. Daarom de keuze om 
wel te zorgen voor kennis over biotoop, maar om dit geen speerpunt in het landelijke bestuur te 
laten zijn.  
Evert Smit heeft geld beschikbaar gesteld voor een biotoopprijs. Gaan we hiermee door? Het is 
moeilijk om aanmeldingen te krijgen. De biotoopprijs was een stimulans om biotoop een positieve 
draai te geven. Als er goede dingen gebeuren moet dat gestimuleerd worden. Maar is dat een taak 
van het GVM. Na een discussie wordt besloten om de biotoopprijs te handhaven, maar daarnaast te 
kijken of we misschien kunnen samenwerken met DHM, het meer zichtbaar kunnen maken, en het 
eventueel flexibel (bv niet elk jaar) kunnen uitreiken. Suggesties voor kandidaten: 
Watermolenlandschappen, nieuwe term, meer zichtbaarheid biotoop watermolens. Molengang 
Zevenhuizen (bestaat wel uit 2 organisaties).  
De voorzitter vraagt wie er punten heeft voor de rondvraag 
Ada Meurs :  een vraag over de voorbereiding van examenkandidaten, zes weken van te voren naar 
de examenmolen. Hoe ga je als molenaar van een examenmolen om met examenkandidaten. In 
ieder geval niet de hele opleiding opnieuw doen. Dit wordt meegenomen naar de Opleidingsraad. 
Kees Kammeraat : Wordt de checklist logboek herzien? Wordt meegenomen naar de Opleidingsraad. 
Jo Meesen: Hoe moet je omgaan met “vrijwilligers” die verplicht vrijwilligerswerk moeten doen op 
een molen. Hoe gaan we daar mee om? Wordt meegenomen naar de Opleidingsraad. 
Nico Salm : De biotoopprijs samen met DHM: leuk idee, moeten we zeker uitwerken. Daarnaast 
bedankt dat ik er bij mocht zijn. 
Ton Maas: Kan er op de website een tijdschema komen met alle belangrijke data (aanmelden 
leerlingen enz.). 
Barend Zinkweg: Een punt van aandacht voor de bijlagen HHR, er staat veel in waar veel meer over te 
praten zou zijn. Gemiste kans dat er informatief veel is blijven liggen. Oproep om meer propaganda 
te voeren.  
Harm Janssen : 86 molenaars opgezegd in verslag vorig jaar, hebben jullie er iets meegedaan? Dit  
staat op het verlanglijstje van het bestuur. Meer dan 700 leden zijn in opleiding, maar sommigen 
daarvan draaien zelf. Verzekering, veiligheid, ed.? Hier is geen beeld van.  
Ton Maas: aparte categorie voor de groep “meedraaiers” (molenaar niet geslaagd/in opleiding)? 
Als wordt uitgezocht waarom mensen stoppen, eeuwig leerling zijn, enz. dan ook de wanbetalers 
meenemen. 
Ton Maas bedankt het bestuur namens de ledenvergadering voor de werkzaamheden die het 
afgelopen jaar zijn verzet. 
De voorzitter bedankt de ledenvergadering en sluit de vergadering om 12.30 uur. 
Alle aanwezigen krijgen een USB-kaartje met GVM-logo, waarmee de vergadering echt wordt 
gesloten. 
 
Bas de Deugd, secretaris 


