
Verslag Opleidingsraad 16 mei 2020 kladversie

Locatie:
Thuis d.m.v. videoconferentie

Aanwezig (beperkt i.v.m. videoconferentie):
– Gildebestuur (3 pers)
– Excomm DHM
– Afdeling GR, DR, GLD, UTR, NH, ZH, ZLD, NB en LBG

Afwezig:
– Afdeling FR en OV

1. Opening en welkom
◦ de Vz opent de videoconferentie en heet eenieder welkom bij deze bijzondere manier 

van vergaderen i.v.m. met het coronavirus
◦ Harm Janssen (Vz Afd DR) heeft een brief gestuurd m.b.t. het beëindigen van zijn 

voorzitterschap [brief zal met het verslag worden meegestuurd]

2. Verslag vorige vergadering
Bemerkingen n.a.v. het concept verslag:
◦ zin over vernietigen kopie werkstuk door examencommissie in het HHR (bijl. 1) moet 

vervallen
◦ brief aan ouders/verzorgers minderjarig lid is noodzakelijk
◦ kandidaat is zelf verantwoordelijk voor aanmelden examen, wel is een akkoord van het

afdelingsbestuur vereist
◦ zorg dat leden hun gegevens in de ledenadministratie up-to-date houden, m.n. het 

emailadres!
◦ er zijn veel fouten en dubbelingen in de website, dit is opgepakt, maar vergt tijd.
◦ de clausule, dat een molenaar in opleiding niet alleen mag draaien, is geschrapt in de 

verzekeringsvoorwaarden
◦ de examencommissie DHM zal ook de exameneisen watermolenaars gaan evalueren
Het verslag van de vorige vergadering van 9 november 2019 wordt goedgekeurd.

3. Opleidingszaken
◦ opstarten opleidingen: hoe & wanneer

▪ theorie van de opleiding kan nu al, bijvoorbeeld door videoconferentie of 
powerpoint aan leerling

▪ per 1 juli herstarten praktijk van de opleiding toegestaan
▪ richtlijnen RIVM zijn van kracht
▪ eigenaar molen informeren en deze moet akkoord zijn (in GR houden eigenaren 

molens dicht tot 1 september)
▪ alleen op vrijwillige basis voor leerling of instructeur behorende tot een risicogroep
▪ protocol opleiden van GVM met advies/suggesties
▪ per molen maatwerk nodig en eigen verantwoordelijkheid leerling en instructeur

◦ uitvoering (toelatings-)examens
▪ zowel voor GVM als voor DHM 1 lijn nastreven, uitvoeren examen: ja, mits …
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▪ per molen maatwerk
▪ er is een een boeggolf door het doorschuiven van de (toelatings-)examens in het 

voorjaar
▪ adviezen/suggesties meenemen in het protocol opleiden

◦ weercursus
▪ er zijn wederom afspraken gemaakt met David Henneveld
▪ vastgelegde datums (‘s-avonds): 29 september, 6 en 13 oktober
▪ locatie is nog niet bekend (wel omg. Zwolle)

◦ cursusboek watermolenaars
▪ nog 2 hoofdstukken te screenen
▪ drukproef opstarten komende week
▪ nieuwe watermolenaars in opleiding krijgen nieuwe opleidingsboek

◦ molenaarsexamen i.r.t. onderwerp weer/meteo (n.a.v. vraag Afd DR)
▪ wat is het gewicht van het onderwerp weer/meteo in het examen?
▪ naast kennis is inzicht in het (lokale) weer belangrijk
▪ bestuur zal vraag instructeurs beantwoorden

4. Bezoekersprotocol: hoe er mee om te gaan
◦ in opdracht van OCW is een advies opgesteld door DHM/GVM
◦ per 1 juli is bezoek aan de molen weer toegestaan
◦ richtlijnen RIVM zijn van kracht
◦ gewenste volgorde activiteiten

▪ draaien
▪ opleiden
▪ bezoeken

◦ per molen maatwerk nodig en eigen verantwoordelijkheid molenaar

5. De 5 minuten van …..
◦ GR

▪ ontwikkelen cursus pellen ligt even stil door de omstandigheden
▪ er is wel overleg geweest met molenaars die pellen (inb. beroepsmolenaar)

◦ DR
▪ in de molen van Zuidwolde is het wiekenkruis weer geplaatst

◦ GLD
▪ 13 november is er een bijeenkomst van instructeurs
▪ er zijn 5 theorieavonden gepland
▪ 50-jarig jubileum opleiden in GLD
▪ excursie naar de Eifel is afgelast
▪ digitale theorieavond geweest op 15 april, er volgen er nog twee

◦ NH
▪ er ontbreken diverse RI&E’s [dit is een verplichting van de eigenaar, de molenaar 

adviseert slechts]
◦ ZLD

▪ er zijn voor mio’s meerdere praktijkdagen en mini-excursies geweest naar 
industriemolens

◦ NB
▪ koninklijke onderscheiding voor instructeur Henk Demoet
▪ t.g.v. corona is molenaar Hans v/d Biggelaaroverleden, i.o.m. de familie zal het 

diploma postuum uitgereikt worden
◦ LBG

▪ er is een digitale theorieavond geweest voor mio’s en gidsen, een 2e avond volgt
◦ Penningmeester
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▪ i.o.m. de afdelingen is de Regeling Financiële Bijdrage aan Afdelingen aangepast 
(behoeft nog wel goedkeuring ALV)

6. Veiligheid
◦ instructiefilms valbeveiliging

▪ de instructiefilms op de website geplaatst en zijn ter beschikking voor de 
instructeurs

◦ cursus keurmeester hijsmiddelen
▪ contact met de firma Aboma voor ontwikkelen van een cursus
▪ per afdeling 1 keurmeester

◦ webpagina veiligheid wordt aangepast, alles wordt bij elkaar gebracht
◦ geen incidenten gemeld

7. Rondvraag
◦ ZH

▪ Gerard Barendse is opgenomen in een verzorgingstehuis, zijn adres is:
Saffier Verpleeghuis Nolenshage
Monseigneur Nolenlaan 22
2555 HR Den Haag
email: gerardbarendse@kpnmail.nl

◦ LBG
▪ mist informatie over mutaties in de leden van de afdeling

[Hans Gijsbers neemt zelf contact op met Willem  Boender]
◦ Penningmeester

▪ vraag aan LBG naar de uitgevoerde enquête
[respons 70%; vragen o.a. over opleidingen, contacten, teveel/tekort aan 
molenaars]

▪ LBG zal volgende OR een presentatie houden over de enquête

8. Sluiting
De Vz bedankt eenieder voor zijn inbreng aan de vergadering en sluit de videoconferentie 
onder dankzegging aan Simone Verscheure voor het ter beschikking stellen van haar 
ZOOM account.
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