
Verslag Opleidingsraad 9 november 2019 
 
Door Geert Jonker 
 
Locatie: Restaurant LaPlace in De Meern (A12) 
 
Aanwezig: Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Noord-Brabant, Limburg, Examencommissie, Vertrouwenspersoon, Verzendingen, Boekhouding, 
Gildebestuur (3 personen). 
 
Afwezig: Zeeland  
 
 
1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
De agenda voor de vergadering wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
De Hollandsche Molen heeft van het Prins Bernard Cultuurfonds de jaarlijkse oeuvreprijs 
gekregen en daarbij een bedrag in ontvangst mogen nemen van € 150.000. Dit wordt in twee 
fondsen ondergebracht van ieder € 75.000. Het ene fonds zal zich richten op jeugdigen/jonge 
mensen, het andere op aangrenzende beroepen zoals rietdekkers, molenmakers, enzovoorts.  
Bij een op hol geslagen molen in Friesland is het gevlucht afgebroken en de kap verschoven: de 
schade is groot.  
 
2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering van 18 mei 2019 wordt goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen: 
- Punt 3d: Jubileumjaar moet 2022 zijn in plaats van 2020. 
- Punt 4f: Toevoegen dat biotoopwachters uit de afdeling Z-H als lid worden ondergebracht in de 
categorie Molengids.  
- Punt 6: Veiligheid is belangrijk en zou als zodanig ook meer onderdeel moeten worden van de 
examens. 
 
3. Bestuursmededelingen 
a- Veiligheid. Er zijn geen ernstige meldingen (behalve het hiervoor genoemde ongeval in 
Friesland).  
Er zijn verspreid over het land vier cursussen georganiseerd voor het geven van instructie in het 
werken met valbeveiliging. Er zijn 48 aanmeldingen. Er is geen wettelijk grondslag voor de 
geldigheidsduur van certificaten. Het Gilde zal zich daar soepel in opstellen. Er is contact met 
Aboma geweest die gespecialiseerd zijn in het keuren van arbeidsmiddelen. Zij gaan bekijken 
hoe alles op veiligheid getest en gecontroleerd kan worden. Het Gilde wil toe naar eigen 
‘keurmeesters’ en daarvoor een organisatie opzetten te vergelijken met de 
bliksemafleidingscontrole. 
b – De internationale conferentie is vastgelegd op 18, 19 en 20 juni 2020 in/op De Zaanse 
Schans. De conferentie wordt georganiseerd door RCE, KIEN, DHM, GVM, AKG en GFM.  
Er worden 150 vertegenwoordigers van buitenlandse molenorganisaties uitgenodigd. Belangrijk 
doel van de conferentie is het opzetten van een internationaal netwerk.  



c - Sociale Veiligheid. We willen een werkwijze ontwikkelen over dit onderwerp. Het 
Gildebestuur zal een brief sturen naar alle ouders/verzorgers van jeugdigen hoe we met deze 
materie omgaan en waar en hoe eventuele klachten hierover ingediend kunnen worden.  
Er wordt opgemerkt dat het contract tussen jeugdleden-in-opleiding, ouders/verzorgers en 
molenaar nog niet op de website staat. Hier zal naar gekeken worden.  
d – Het 50-jarig jubileum in 2022. Er is een commissie samengesteld voor de organisatie van dit 
evenement onder voorzitterschap van Peet Quint. Het is de bedoeling om iedere afdeling hun 
eigen maand te laten organiseren. Het budget hiervoor is ongeveer € 500 tot € 1000 per afdeling 
afhankelijk van de kosten van de centrale, grote jubileums-bijeenkomst. 
e - PR activiteiten. Peet Quint is hier actief mee bezig wat onder meer zichtbaar is in het aantal 
bezoeken aan Facebook. Ook komt er een nieuwe wervingsfolder.  
f - Automatische Incasso. Dankzij de actie van de boekhouding en de ledenadministratie in de 
brief bij De Gildebrief van september zijn er bijna 700 formulieren ingeleverd. Dit zal het innen 
van de contributie makkelijker maken, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan het afsluiten 
van het lopende boekjaar en het opstellen van de begroting. Er zijn nu nog ongeveer 1000 leden 
die nog geen SEPA-formulier hebben ingevuld en opgestuurd.  
Verder een oproep aan iedereen: zorg ervoor dat alle e-mailadressen bijgewerkt zijn in de 
landelijke ledenadministratie. 
g - Het bestuur laat zich graag uitnodigen voor bestuursvergaderingen en/of ledenavonden van de 
afdelingen. Het initiatief hiertoe moet wel uitgaan van de afdeling.  
h - Het zou handig zijn om belangrijke informatie paraat te hebben: het aantal vrouwelijke 
molenaars, jeugdleden, jeugdleden-in-opleiding, enzovoorts. Het liefst hebben we die getallen 
voor iedere afdeling. Limburg is hier al mee begonnen en houdt onder meer bij hoeveel 
molenaars over vijf jaar zullen stoppen, op welke molens molenaars te kort zijn, enzovoorts.  
 
4. Bijlagen Huishoudelijk Regelement (HHR) 
* Bijlage 1:  
- Bladzijde 5 punt 2.6: De afdelingen krijgen wel informatie over nieuwe leden maar niet over 
uitgeschreven of overleden leden. Afgesproken wordt dat de ledenadministratie aan het einde van 
het jaar daarover een overzicht zal sturen.  
- Bladzijde 6 punt 4: Het voorstel is jaarverslag aan te passen naar financieel jaarverslag of 
jaarrekening. 
- Bladzijde 10 punt 3.3: Het is nodig dit nog een keer door te lezen op verschillen in het wind- en 
watermolenaarsexamen. Hub van Erve zal dit op zich nemen.  
- Bladzijde 13: Er is onduidelijkheid over de ongevallenverzekering. Op de vorige Algemene 
Ledenvergadering (ALV) zou afgesproken zijn, dat het vinkje bij ongevallenverzekering altijd 
‘aan’ zou staan. Dat staat niet in de notulen. Afgesproken wordt dat de geluidsbanden van deze 
vergadering nog een keer afgeluisterd zullen worden. 
* Bijlage 2:  
- Bladzijde 6: De stage-molenaar mag geen formulier ondertekenen voor de aanmelding voor het 
examen: dat mag alleen de instructeur. 
* Bijlage 3: 
- Bezwaarprocedure. Een kandidaat die bezwaar maakt, moet dit binnen de aangegeven tijd doen. 
Dit kan een e-mail zijn met de mededeling dat bezwaar aangetekend zal worden. Bijzonderheden 
en uitleg kunnen later volgen. De Examencommissie geeft die kandidaat wel op voor het 
landelijk examen. Het is gemakkelijker om die later te verwijderen dan om die later toe te 
voegen. Het maalboek/logboek hoeft bij het landelijk examen niet opnieuw ingeleverd te worden. 



 
* Bijlage 4: 
- Bladzijde 2 punt 6: “in overleg met” vervangen door “na overleg met”. 
* Bijlage 5: Geen opmerkingen. 
* Bijlage 6: Deze is vervallen.  
De aangepaste bijlagen van het HHR zullen op de agenda komen voor de komende ALV om 
definitief vastgesteld te worden.  
  
5. Opleidingszaken 
a - Uitgangspunten Opleiding Watermolenaar. Op 26 oktober is er met alle watermolenafdelingen 
een gesprek gevoerd over “hoe nu éénduidig verder” met de opleiding watermolenaar. Aan het 
eind van de dag was iedereen akkoord. De uitgangspunten zullen op de website onder ‘Opleiding 
- Watermolenaar’ geplaatst worden. Op dit moment is het nieuwe lesmateriaal in de eindfase en 
wordt begin volgend jaar verwacht. Alle leerlingen, instructeurs en afdelingsbesturen van de vier 
afdeling krijgen dan een exemplaar. 
b – Het oranje examenaanmeldingsformulier (EAF) en het gele Schutblad. 
Het gele/blauwe EAF is aangepast. De gegevens van de kandidaat worden niet meer bij 
inschrijving op het formulier ingevuld maar pas bij aanmelding voor het examen. Het (wel of 
niet) meelopen van de instructeur is extra toegevoegd op het schutblad. In de eerste regel van het 
schutblad zullen de haakjes om “toelatings” weggelaten worden. Uitgangspunt is dat de kandidaat 
het examen aanvraagt en niet de instructeur (zie ook in het nieuwe schema). Er is wel altijd een 
handtekening van de instructeur of het afdelingsbestuur nodig. Ook het (oranje) EAF is 
aangepast. 
Verzoek van de Examencommissie: vul het formulier met blokletters in!! 
Punt 4b van het aanvragen van het landelijk examen over de geschiktheid wordt verplaatst naar 
het gele schutblad. Verder wordt de vraag “geslaagd voor toelatingsexamen” van het formulier 
geschrapt. 
Verder dient de kandidaat zich akkoord te verklaren, dat De Hollandsche Molen zijn/haar 
gegevens gebruikt voor het doel waarvoor ze opgevraagd zijn. 
Onder 1 bij Lidnummer kan “punt 0-“ vervallen.  
Op het nieuwe formulier wordt nog “december 2019” toegevoegd en zal gebruikt worden vanaf 
het voorjaar van 2020. 
c - Schema Examen Procedure.  
Het schema geeft een overzichtelijke weergave van de gang van zaken en de mogelijkheden. In 
het bovenste vakje links zal “gastmolenaar” verwijderd worden en bij de afwijzingslijnen zal 
“Kandidaat i.o.m. Instructeur” worden toegevoegd. Met dank aan Theo Friesema. Het schema 
wordt op de website geplaatst. 
d - Molenaars-Ambachten.  
Pellen en houtzagen: Het handboek en het opzetten van een cursus voor beide ambachten 
vorderen langzaam maar gestaag en er worden theorielessen opgezet.  
Einddoel van alle ambachten is een handboek waarin de belangrijke onderdelen van het ambacht 
vermeld staan. Vervolgens vormt het handboek de basis voor een aanvullende cursus.  
 
6. www.vrijwilligemolenaars.nl 
In maart zijn we overgestapt van web host Websolve naar Genkgo. De overstap is vrij soepel 
verlopen alhoewel er nog steeds een aantal dingen verbeterd moeten worden. Daar wordt door de 



werkgroep onder leiding van Leen gestaag aan gewerkt. Eerst wordt de nadruk gelegd of de 
website werkt. Daarna volgt de opmaak om de website aantrekkelijker te maken voor bezoekers.  
Alle afdelingen hebben een eigen e-mailadres gekregen en kunnen daarmee inloggen en toegang 
krijgen tot hun pagina op de website. Er komt nog een handboek. De helpdesk van Genkgo is ook 
redelijk uitgebreid.  
 
7. De 5 minuten van … 
NB: Heeft contact met de molenorganisatie in Vlaanderen gehad. Dit loopt goed: op de 
ledenvergadering van de afdeling waren 60 mensen.  
ZH: Er is een nieuwe secretaris (v) en vier nieuwe toelatingsexaminatoren die samen met die van 
GLD zijn getraind. Er zijn in de zomer 22 nieuwe leden bijgekomen waarvan 8 vrouwen en 6 
leden onder de 25 jaar. 
D: De restauratie van de molen in Meppel is bijna klaar. Daarna komt de restauratie van de molen 
van Zuidwolde. Op dit moment vallen 11 van de 39 molens onder het beheer van Het Drentse 
Landschap.  
GR: Er is een najaarsbijeenkomst geweest waar veel oude molenfilms vertoond werden. Het was 
een geslaagde avond 
GLD: Er wordt extra een controlelijst opgesteld zodat op alle molens de toelatingsexamens op 
dezelfde manier worden afgenomen.  
UT: Er zijn uitzonderlijk veel nieuwe aanmeldingen.  
NH: Er is ook hier en nieuwe secretaris (m). Verder wordt er heel actief aan speciale 
jeugdprogramma’s gewerkt.  
LB: De aanvraag van herbenoeming van instructeurs is stopgezet. LB wil eerst intern overleg. 
Verder is er een soort vacaturebank opgesteld waarop gezien kan worden hoe de molens bezet 
zijn en hoe de molenaars beter verdeeld kunnen worden. Er is een speciaal programma opgezet 
“hoe werf je nieuwe leden”.  
HvE: De Molenstichting NB heeft een speciale molenprijs ingesteld die dit jaar gewonnen is door 
Patrick van Kessel en familie.  
 
8. Rondvraag 
a - Kan het examenbedrag van € 100,- ergens op de website vermeld worden? Met twee klikken 
op de website kom je in de juiste pagina van DHM.  

 b - Waarom moet er om de vijf jaar een evaluatie plaatsvinden van de instructeur terwijl je voor 
het leven bent benoemd? Je wordt geëvalueerd door het afdelingsbestuur. Het kan zijn dat de 
situatie veranderd is .  
c - Ben je wel of niet verzekerd als je als mio alleen op een molen draait? Ja, ter bescherming van 
de mio, maar het is tegen de Gilderegels dat een mio alleen mag draaien. Ook moet er 
uitdrukkelijk toestemming zijn van de moleneigenaar.  
d - Leden die 14 jaar worden krijgen nog niet automatisch een brief dat ze aan de opleiding 
kunnen beginnen.  
 
Volgende vergadering op 16 mei 2020 (dus de zaterdag na Nationale Molendag). 


