
 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van het Gilde van Vrijwillige Molenaars 31 
oktober 2020 
 
1 - Opening 
Voorzitter Erik Kopp opent vanuit de studio van vereniging De Hollandsche Molen in Amsterdam 
deze eerste online Algemene Ledenvergadering in de historie van het Gilde. Dank aan De 
Hollandsche Molen voor hun medewerking en technische ondersteuning. De microfoons staan uit 
maar er kan wel gechat worden. Er is een beperkte agenda. Er wordt zoals ieder jaar even 
stilgestaan bij de leden die ons ontvallen zijn. 
 
2 - Notulen ledenvergadering 6 april 2019 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
 
3 – Mededelingen van het bestuur 
- Corona 
De invloed van de beperkende maatregelen door de Corona-pandemie is ook in onze vereniging 
groot. Er zijn veel bijeenkomsten afgelast en waar mogelijk online gegaan zoals deze 
ledenvergadering en de vergaderingen van de Opleidingsraad. Excursies gingen niet door en de 
Internationale Conferentie wordt binnenkort ook online georganiseerd. De weercursus van David 
Henneveld werd op het laatste moment ook afgelast. De praktijklessen zijn weer opgestart met 
inachtneming van de RIVM-maatregelen. De theorielessen worden bij veel afdelingen online 
gegeven. De examens die in het voorjaar werden afgelast, gaan nu in het najaar door met een 
inhaalslag. Ook het molenbezoek is weer toegestaan. De molenaars blijven standvastig op hun plek 
en dat is iets om trots op te zijn.  
- Internationale Conferentie ‘The Craft of the Miller’ 
De Internationale Conferentie, een onderdeel van het actieplan Unesco, wordt door zes organisaties 
vormgegeven. Dit zijn vereniging De Hollandsche Molen (DHM), Het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars (GVM), het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde (AKG), het Gild Fryske Mounders 
(GFM), het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE). Er zijn nu al zo’n 100 deelnemers uit 26 landen. De opening zal door 
minister Ingrid van Engelshoven gedaan worden. Er zijn vier internationale sprekers: uit Canada, 
het Verenigd Koninkrijk, België en Polen. Tussendoor zal de Unesco-film worden vertoond. Na 
afloop is er een forumdiscussie. Met deze conferentie willen we leren van elkaar hoe het in andere 
landen is geregeld met de molens en de molenaars. Tegelijkertijd wordt er gebouwd aan een 
gedegen internationaal netwerk. 
- Opleidingen 
Er is binnen de vereniging weer discussie over de opleiding tot molenaar. Dit is een discussie die al 
heel lang wordt gevoerd. Er mag best kritisch gekeken worden naar de opleiding die wij met elkaar 
organiseren. Er zijn vragen en wensen uit het molenveld om de opleiding in te korten, te 
vereenvoudigen en te faseren. Eigen initiatieven zijn onwenselijk, omdat men dan niet verzekerd is. 
Dit onderwerp is niet nieuw. Het plan van de ‘dorpsmolenaar’ was begin deze eeuw in een la 
verdwenen, maar wordt weer opgepakt. De discussie wordt vervolgd. 
Het nieuwe lesboek ‘Opleiding tot watermolenaar’ is verschenen en is eind september feestelijk 
uitgereikt aan de molenaars-in-opleiding en de instructeurs. Kees Kammeraat en zijn 
medeschrijvers verdienen alle lof voor deze klus welke zo’n twee jaar in beslag genomen heeft. De 
volledige bestanden staan in pdf op de website in het ledengedeelte. Ze zijn daar gratis te 
downloaden. 
- Het ledenbestand van april 2019 tot oktober 2020 
De instroom van nieuwe leden (in opleiding) is 198. De uitstroom is 91, wat betekent dat bijna de 
helft voortijdig afhaakt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling en een aandachtspunt. Het aantal 
geslaagden ligt op 73, waarvan 63 mannen en 10 vrouwen. Hiervan zijn er 66 windmolenaar en 7 
watermolenaar met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 54 en 63 jaar. Het getal 73 klopt niet 



 

 

helemaal: de examens in het voorjaar vonden geen doorgang en de examens in het najaar zijn nog 
bezig. Dit aantal wordt dus nog hoger.  
- Veiligheid 
Er zijn in de periode april 2019 tot oktober 2020 vijf ongevallen met persoonlijk letsel geweest. 
Alle meldingen staan op de website in een lijst. Er zijn acht incidenten gemeld met materiële schade 
waarbij vuurwerk en weersomstandigheden een voorname rol speelden. 
Barend Zinkweg vraagt om elk jaar alles op een rijtje te zetten en in een artikel in de Gildebrief te 
plaatsen om er van te leren. Dit wordt door het bestuur opgepakt.  
De cursus valbeveiliging is door 48 leden gevolgd en zij mogen nu instructie geven. Op de website 
staat meer informatie en ook filmpjes. 
 
4 - Financiën 
- Jaarrekening 2019 
Het eindresultaat laat een zonnig jaar zien. Het financiële team bestaat uit penningmeester Geert 
Jonker, boekhouder Jan Wieffer en ledenadministrateur Willem Boender. Zij worden hartelijk 
bedankt voor het vele werk en de goede samenwerking. De actie om de leden aan de automatische 
incasso te krijgen was een groot succes. Het aantal leden dat gebruikt maakt van automatische 
incasso is gestegen van 950 naar 2006. Dat is 80 % van de leden!  
- Hoofdlijnen 2019 
Er zijn in 2019 meer inkomsten (+4,7 %) en meer uitgaven (+8,5 %). De winst is € 12.000 en dat is 
10 % van het bedrag dat jaarlijks door de boeken gaat.  
De contributie laat meer inkomsten zien. Bij de uitgaven is de opleiding wat duurder geworden.  
Er hebben meer leden de ongevallenverzekering afgesloten, wat meer inkomsten oplevert.  
De algemene kosten zijn ongeveer gelijk gebleven. De balans laat een algemene reserve zien van  
€ 138.000.  
De kascommissie 2019 bestond uit Johan Ottevanger, Karel Ouendag en Rob Oosterlee. Zij hebben 
goed samengewerkt en worden bedankt voor hun inzet. De kascommissie heeft op 9 maart 2020 de 
jaarrekening van de vereniging over 2019 ontvangen en gecontroleerd. Op basis van deze controle 
wil de kascommissie de ledenvergadering aanbevelen om de jaarrekening 2019 goed te keuren. Dit 
wordt door de aanwezigen met een online-applaus bekrachtigd. Johan Ottevanger zwaait af als lid 
van de kascommissie. Als nieuw lid van de kascommissie wordt Andrien Muijsers voorgesteld. De 
leden gaan hiermee akkoord.  
- Begroting 2020 
Er zijn geen wijzigingen in de contributie en de verzekeringspremies. De premie van zowel de WA 
als de WA-plus is vanaf 2020 onderdeel van de contributie, zonder dat de contributie is verhoogd. 
Er zijn geen wijzigingen in het uitgavenpatroon. Er wordt uitgegaan van 120 nieuwe leerlingen per 
jaar en een gemiddeld schadeverloop bij de verzekeringen. De weercursus wordt voortgezet en er 
wordt geld gereserveerd voor het jubileum in 2022. De vereniging heeft op dit moment 2574 leden. 
Het aantal nieuwe leden staat nu op 118 en komt waarschijnlijk uit op 140 voor 2020. De begroting 
wordt door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd. 
 
5 - Bestuur 
Het benoemen van nieuwe bestuursleden moet volgens de statuten door de ledenvergadering gedaan 
worden. Kees Kammeraat en Peet Wessels draaien al volop mee. Kees was al een tijdje adviseur 
van het bestuur en is nu opleidingscoördinator. Peet is bestuurslid communicatie en PR en is ook 
voorzitter van de jubileumcommissie. Er zijn geen tegenberichten en de nieuwe bestuursleden zijn 
nu officieel geïnstalleerd. 
De Jubileumcommissie onder voorzitterschap van Peet Wessels is al volop bezig voor het jubileum 
in 2022. Elke afdeling krijgt in dat jaar een maand om initiatieven te organiseren en zichzelf te 
presenteren. Er wordt ook een jubileumboek voorbereid. 
Afdelingscoördinator Leen Lagerwerf heeft te kennen gegeven om in april 2021 zijn 
bestuursperiode te willen beëindigen. Er wordt gezocht naar een opvolger. 



 

 

Vice-voorzitter Tom Kreuning krijgt het woord over de verlenging van het voorzitterschap van Erik 
Kopp. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en ook zijn er geen bezwaren binnengekomen. 
De ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de verlenging van de voorzittersperiode 
van Erik Kopp. Dit wordt met een digitaal applaus bekrachtigd. 
 
6 - Rondvraag en afsluiting  
- Heribert Delicaat vraagt of de offerte van De Bunschoter over de kosten van De Gildebrief elk jaar 
bekeken wordt. Hij vindt de kosten nogal hoog. Het antwoord is ja. De kosten zijn inderdaad aan de 
hoge kant en er wordt ook naar geschikte andere mogelijkheden gekeken. 
- Petro van Doorne heeft een vraag over het keurmeesterschap voor de valbeveiligingssets. Door de 
beperkende Coronamaatregelen zijn de cursussen hiervoor uitgesteld. Er worden nieuwe afspraken 
voor 2021 gemaakt. De afdelingen kunnen daar dan op inschrijven. De cursus duurt een dagdeel en 
daarna ben je voor het leven keurmeester valbeveiliging. 
- Hans Gijsbers vraagt of er ook voor takelmateriaal en steenkranen keurmeesters worden opgeleid. 
Daar wordt aan gewerkt. De firma Aboma werkt aan een werkwijze. 
- Barend Zinkweg wil graag meer geld voor de Gildebrief, omdat er nu vaak te weinig ruimte is om 
met name foto’s en afbeeldingen te plaatsen. Er is genoeg kopij en artikelen worden vaak 
doorgeschoven.  
Er wordt direct gereageerd met de opmerking of een digitale Gildebrief een oplossing kan zijn. 
- De voorzitter sluit deze online vergadering onder dankzegging van De Hollandsche Molen. Er 
waren op het hoogtepunt 26 leden ingelogd en dat is 1 % van het totaal aantal leden. 
 
 
Oudorp, 31 oktober 2020 
Tom Kreuning, secretaris  


