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Op naar de 50!

De Kam

De eerste veertig jaar van onze vereniging zijn voorbij. Het terugblikken is gedaan. De windvaan
moet weer op de wind staan. Op naar het vijftig jarig jubileum zullen we maar zeggen.
Bij het verschijnen van dit eerste nummer in 2013 is een vacuüm ontstaan in de redactie. Tijdelijk
wordt deze leegte opgevuld door de secretaris. Langs deze weg willen wij Huub van Est bedanken
voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de Gildebrief.
In deze Gildebrief een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 6 april.
Verder een aankondiging van wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging.
Het portret van een molenaar geeft een kijkje in het verleden en de uitslag van de enquête een
beeld van de huidige molenaar. Naast de nodige jaarverslagen is er ook een vooruitblik in de
agenda met regionaal nieuws. Mist u een bericht neemt dan contact op met de secretaris zodat
het in de volgende Gildebrief alsnog geplaatst kan worden. Veel leesplezier.
Bas de Deugd

Molenaarsdag

26 januari 2013

Ook dit jaar is het weer gelukt om met medewerking van het
Openluchtmuseum deze dag te organiseren. Het museum
heeft haar molens en haar molenaars gratis ter beschikking
gesteld voor deze dag.
Op de Molenmarkt waren de volgende bedrijven vertegenwoordigd: adviesbureau Groen, Vaags Molenwerken,
J.K. Poland BV, Koning Molenzeilen, Titulaer molenstenen,
Donatus verzekeringen. Dankzij deze bedrijven is het mede
mogelijk om deze dag te organiseren.
Met iets meer dan 260 bezoekers was het minder druk dan
vorig jaar. Maar dit mocht de pret niet drukken. Na een kleine
toespraak van de voorzitter Theun Vellinga werd de dag geopend. Er waren weer drie
ronden van drie presentaties. De onderwerpen van de presentaties divers; digitale aandacht
voor de molen, rondleiden, verzekeren, het belang van een goede bliksembeveiligingsinstallatie, de uitslag van de enquête over wie is de molenaar, de praktijk van het herziene
molenbeleid door RCE en informatie van het Platform Houtzaagmolens.
Voorafgaand aan de afsluitende borrel werd het schilderij van Peet Quintus verloot. Dit
schilderij heeft als omslag gediend van het jubileumnummer van de Gildebrief.
Hierna werd de nieuwe wervingsfolder van Het Gilde aangeboden aan de voorzitter van de
Hollandsche Molen, Nico Salm. Na een korte toespraak die helaas slecht was te verstaan
werd de middag gezamenlijk afgesloten met een drankje. Deze borrel werd gesponsord
door De Hollandsche Molen in verband met haar 90-jarige bestaan.

Vooruit met de geit
Het veertigjarig jubileum zit er weer op,
het gewone leven gaat weer door. Het is
afgesloten met een fraai jubileumnummer
dat iedereen in de bus heeft gekregen. In
het afgelopen jaar hebben we deels teruggekeken naar het begin, maar ook vooruitgekeken. We zijn de boer op gegaan
met de Meerjarenvisie. Vergaderingen van
hele afdelingen, instructeursbijeenkomsten, leerlingenavonden en afdelingsbesturen, veel mensen hebben hun inbreng
gehad. Wat er precies uitgekomen is,
staat verderop in dit blad. Maar wat me
steeds opviel, was de positieve en zelfbewuste houding van de molenaars. We zijn
een vereniging die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan molenbehoud
en dat willen we blijven doen. Dat willen
we zelfs verbreden, niet alleen voor de
prins draaien, ook het “echte” werk zou
onderdeel van het Gilde moeten zijn. En
ook de molengidsen zijn belangrijk voor
molenbehoud, op drukbezochte molens
treden zij op als gastheer - vrouw
Ook de signalen over de leeftijdsopbouw
van het Gilde en de noodzaak om meer
molenaars te werven zijn overal serieus
genomen. Om de werving te versterken
hebben we een nieuwe poster en een
nieuwe folder laten maken. We hebben een enquête laten uitvoeren om een
beter beeld te rijgen van de molenaar.
Deze zaken zijn slechts het begin van
een versterkte werving van molenaars,
daar gaan we als Gilde de komende jaren
mee door. We willen ons als organisatie
en als molenaars beter laten zien. Om
dat proces te ondersteunen willen we
als bestuur meer aandacht besteden aan
communicatie, zowel intern als extern.
Daarvoor zoeken we nog een bestuurslid
die zich speciaal richt op communicatie
en werving. Belangstellenden kunnen zich
melden bij het bestuur.
Theun Vellinga
Voorzitter

maart 2013

Gildebrief

3

BESTUUR

Jaarverslag over 2012
2012 is het jaar van het 40 jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Wat in 1972 begonnen is door een aantal jonge enthousiaste mensen is in 40 jaar
uitgegroeid tot een vereniging met ruim 2100 leden. In de 40 jaar is er veel veranderd en is het Gilde professioneler geworden. Vanuit enthousiasme en bevlogenheid zijn veel zaken tot stand gekomen, maar is er vanuit betrokkenheid ook veel
strijd geleverd.
Wat echter in al deze jaren hetzelfde is gebleven, is het vrijwillige
karakter van het Gilde. Wekelijks en soms zelfs dagelijks zijn wij als
lid van het bestuur of afdelingsbestuur, als coördinator, instructeur of
molenaar bezig om nieuwe molenaars op te leiden en de molens te
laten draaien en malen.
In 2012 is het project “De Nieuwe Molenaar” succesvol afgerond. De
lesbrieven zijn uitgereikt op de Molenaarsdag van 28 januari 2012. In
de Gildebrief heeft u hier uitgebreid over kunnen lezen.
Inmiddels worden de lesbrieven volop gebruikt bij het opleiden van
nieuwe molenaars.
Dit jaar is een begin gemaakt met de herziening van de opleiding voor
watermolenaars. Een enthousiaste werkgroep heeft snel gezorgd voor
betere kopieën van de lesstof en werkt aan verdere verbeteringen van
de lesstof en de opleiding.
Voor de lesstof voor de windmolens is de voortgang niet zo groot als
gehoopt. Tekstuele herziening van onze basiscursus vraagt meer tijd en
organisatie dan vooraf gedacht.
De vraag om een meerjarenvisie is in 2012 wel gerealiseerd. Hieraan
is veel aandacht door het bestuur besteed. Eerst zou er een werkgroep
komen, maar deze is uiteindelijk niet ingesteld. Het bestuur heeft de
voorkeur er aan gegeven om met haar voorstel van de visie een ronde
langs de afdelingen te maken en meningen en reacties op deze visie te
inventariseren. In 2012 zijn bijna alle afdelingen bezocht en kan een
definitieve visie bijna worden opgesteld. Deze visie komt ter discussie
en besluitvorming op de ledenvergadering van 6 april 2013.
Onderdelen van de visie zijn al aangepakt of er is een begin mee gemaakt. In 2012 is een begin gemaakt met een nieuwe folder en poster
om mensen op het Gilde te attenderen. Op de Molenaarsdag 2013 is
de folder aangeboden aan de voorzitter van De Hollandsche Molen. De
roep om voor meer op te leiden dan alleen het “draaien voor de prins”
is voorzichtig opgepakt door te kijken naar samenwerking met het
Platform Houtzagers.
In 2012 is er samengewerkt met het DaVinci College in Gorinchem.
Studenten van de opleiding Marketing hebben 300 molenaars benaderd met een enquête. Ruim 60% van hen heeft deze enquête ingevuld. De enquête geeft een beeld van hoe een gemiddelde molenaar er
uitziet. Met deze uitslag gaan we als bestuur kijken hoe we gerichter
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nieuwe molenaars kunnen vinden.
Het bestuur heeft in 2012 ook tijd en energie geïnvesteerd in het
verbeteren van de contacten met de werkgroep Nationale Molendagen
en in de samenwerking met De Hollandsche Molen. In de werkgroep
Veiligheid is er samengewerkt met De Hollandsche Molen en het
Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. Vanuit dit overleg is het initiatief
genomen om veiligheidscoaches per afdeling te benoemen. Deze veiligheidscoaches kunnen helpen bij het invullen van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie en bij andere veiligheidsvraagstukken.
De personele bezetting in dit bestuursjaar was krap. Jan Chris Wagenaar is nagenoeg het gehele jaar niet beschikbaar geweest door
de gevolgen van een auto-ongeval. Alle werkzaamheden die met de
biotoop hebben te maken, hebben stilgelegen. De opleidingscoördinator, Jop Kluis, kon vanwege zijn gezondheid, niet de bijdrage leveren
die hij wenste en treedt daarom terug als bestuurslid. Veel zaken zijn
opgevangen door de andere bestuursleden. Andere zaken zijn helaas
blijven liggen.
Het bestuur heeft maandelijks vergaderd op een, voor de bestuursleden, centraal gelegen locatie: De Faam in Hoogland. Hiernaast hebben
we door de vele bespreekpunten ook maandelijks een overleg via Skype
gehouden. Dat betekende dat we van één naar twee vergaderingen in
de maand zijn gegaan.

Bestuurssamenstelling
Sinds de ledenvergadering van 21 april 2012 in Leerdam bestaat het
bestuur uit:
Theun Vellinga		
Jop Kluis			
Bas de Deugd		
Reinier den Uijl		
Ingrid Friesema		
Jan Chris Wagenaar		
Frans Tullemans		

voorzitter
vicevoorzitter, opleidingscoördinator
secretaris
penningmeester
afdelingscoördinator
biotoopcoördinator
ledenadministratie

Frans Tullemans en Jop Kluis zijn beide aftredend en niet herkiesbaar.
Ingrid Friesema is aftredend maar stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden.

www.vrijwilligemolenaars.nl

De penningmeester
Het was een druk jaar voor de penningmeester. Met vallen en opstaan
is hij het jaar doorgerold. Tijd voor de molens was er weinig, maar
zodoende was er meer tijd voor de financiën.
Deze investering in tijd is vooral te merken aan twee zaken: de verzekeringspremies en de automatische incasso’s van de contributies en de
premies.
Een gesprek met de verzekeraar over de hoogte van de WA-plus premie
verliep voorspoedig en in mei had de penningmeester de zekerheid, dat
het Gilde een aanzienlijk lagere premie hoefde te betalen voor de WAplus verzekering. De hoogte van de WA-plus premie is nu slechts
€ 5,00 (dit was € 13,00).
Voorts heeft de penningmeester een hogere dekking bij de ongevallenverzekering aangekaart voor zowel het bedrag na overlijden als de
hoogte van het bedrag dat uitgekeerd wordt na een ongeluk.
De premie van de ongevallen verzekering is daardoor wel omhoog
gegaan van € 7,80 naar € 11,00.
Let wel: u bent niet verzekerd als u geen contributie betaald heeft. Dat
geld voor zowel de WA-verzekering als alle andere verzekeringen. In de
polis staat nadrukkelijk omschreven, dat alleen leden die de contributie
betaald hebben ook gebruik kunnen maken van de WA-verzekeringen.
De ongevallenverzekering is net als de WA-plus verzekering vrijwillig.
Onze verzekeraar wil tijdig geïnformeerd worden bij schade. Schademeldingen die niet binnen twee maal 24 uur gemeld zijn, worden door
de verzekeraar niet in behandeling genomen. Ondanks herhaald verzoek
om tijdig aan de bel te trekken, kwam er toch nog een schademelding aan een molen te laat binnen. Uit coulance is toch een uitkering
gedaan.
Ook heeft een van onze leden in 2011 ernstig letsel opgelopen, waarvoor de verzekeraar in 2012 tot uitkering is overgegaan.
Verder heeft de penningmeester met de bank besproken om de contributie- en verzekeringsgelden via een automatische incasso te innen.
Dit heeft hij geweten. Inmiddels zijn er drie ordners machtigingen verwerkt en een 900-tal enveloppen open gemaakt die op het antwoordnummer binnen kwamen.
In de toekomst hopen we ook de verwerking van de mutaties wat anders te kunnen doen door de aanschaf van een nieuw softwarepakket
voor zowel de ledenadministratie als de financiële administratie.
Een punt van aandacht voor de leden blijft, dat zij bij betalingen hun
lidnummer vermelden.

Ledenadministratie
De ledenadministratie is sinds 2005 in handen van Frans Tullemans.
Per 1 januari 2012 was het totaal aantal leden 2138, per 31 december

Ledenbestand GVM
Geslaagde leden
Leden in opleiding

windmolen

Voorjaarsexamens

Kandidaten

Geslaagd

38

34

89%

6

6

100%

Windmolen

42

40

95%

Watermolen

3

3

100%

Totaal 2012

89

83

93%

Windmolen:
Watermolens:
Najaarsexamens

2012 was dit nog 2128 leden, dit betekent een afname van 8.
In 2012 werden 152 aanmeldingen verwerkt, werden 82 leden uitgeschreven wegens het niet betalen van de contributie (ook niet na een
aanmaning) en hebben 78 leden hun lidmaatschap opgezegd.

Examens
De examencommissie van De Hollandsche Molen heeft in 2012 op 23
windmolens en 4 watermolens 89 examens afgenomen.

Gildewebsite
Als webmaster zorgt Frans Tullemans voor beheer en opbouw van de
website. Hier zijn verder geen bijzonderheden te vermelden.

Bestuursexcursie
Het Gildebestuur gaat jaarlijks het land in om met een afdelingsbestuur
van gedachten te wisselen en voeling te houden met “het veld”. Op 8
en 9 juni heeft het bestuur een bezoek gebracht aan de afdeling Friesland. Op de vrijdagavond werd verslag gedaan over het reilen en zeilen
van de afdeling binnen de provincie waar ook het Gild Fryske Mounders
actief is in het opleiden van molenaars. Op zaterdag bezochten drie
bestuursleden een aantal molens in de provincie en hadden daarbij
waardevolle gesprekken met leerlingen en molenaars.

Contactdag en opleidingsraad
Bij de opleidingsraad van 23 juni en 3 november 2012 is veel aandacht
besteed aan de taakomschrijving van de instructeur en de stagemolenaar. Er is een belangrijke stap vooruit gezet in een gezamenlijke visie
op wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Verder zijn afspraken
gemaakt over de training van instructeurs.
Ook zijn procedures voor toelatingsexamens en landelijke examens
nogmaals tegen het licht gehouden en gezorgd dat er geen misverstanden meer kunnen ontstaan.
De taken van de veiligheidscoaches per afdelingen zijn eveneens in de
opleidingsraad besproken. De opleidingsraad functioneert daarmee nog

2012

+/-

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1165

42

1123

1102

1047

1017

997

961

949

watermolen

55

7

48

47

45

42

37

28

30

windmolen

747

-29

778

795

759

764

746

761

787

watermolen

51

-1

52

47

42

47

51

49

42

Donateurs

33

-9

42

42

41

38

37

36

38

Speciale donateurs

69

-13

82

83

78

77

81

92

96

Instructeur-vakmol.

18

-1

19

18

21

20

22

20

21

Buitengewone leden

31

0

31

31

31

34

34

35

37

6

0

6

7

7

7

7

7

7

Ereleden

maart 2013

Gildebrief

5

Jaar

Slagingspercentage

Kandidaten

2012

93%

89

2011

88%

69

2010

91%

86

2009

95%

63

2008

90%

58

2007

83%

72

2006

84%

76

steeds als een zeer waardevol overlegorgaan voor het bestuur en de
provinciale afdelingen.

De Evert Smit biotoopprijs
De Evert Smit-biotoopprijs ging in 2012 naar De Stichting Schermer
Molens en Landschap Noord-Holland voor het herstellen van de molenbiotoop van de Strijkmolens bij Rustenburg. De biotoop van deze
molens was zeer slecht door bomen, struiken en kleine bebouwing die
in de loop der tijd rondom de molens zijn ontstaan. Na een grondige
voorbereiding, gestart in 2006, werd het project volledig afgerond
en geopend in september 2011. De degelijke wijze waarop de voorbereiding van het verbeteringsproject van start is gegaan, de nauwe
betrokkenheid van omwonenden, agrariërs, de Stichting Schermer
Molens en Landschap Noord-Holland heeft het bestuur overtuigd van
de nominatie. Voor toekomst als naast de biotoop ook de molens weer
geheel draai en maalvaardig zijn gerestaureerd geloven wij alle goeds.
De prijs wordt in april 2013 uitgereikt.

Veiligheidsoverleg
Het gestarte veiligheidsoverleg is voortgezet. De nieuwe veiligheidsmap is uitgekomen. Er is gewerkt aan een procedure en een formulier
voor de melding van (bijna)ongelukken. De melding blijft anoniem en
dient ter lering.
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Ondersteunende activiteiten
Examencoördinator voor het Gilde
De taak van examencoördinator wordt ingevuld door John Houben. In
samenspraak met de examencommissie zijn enkele aanpassingen in de
formulieren doorgevoerd om het werk efficiënter te laten verlopen.
Coördinator bliksembeveiligingsinstallaties
Voor leden van het Gilde wordt de controle op de bliksembeveiliging
van wind- en watermolens kosteloos uitgevoerd. De Werkgroep Bliksemafleidercontrole functioneert inmiddels 25 jaar. In die periode is de
werkgroep gedurende 15 jaar gecoördineerd door Dick Abelskamp. Op
1 januari 2003 heeft hij het stokje aan Leo Tiggelman overgedragen.
De groep van controleurs is nog steeds vijf man sterk, maar de bezetting is enigszins gewijzigd. Controleur Evert van Rooijen werkt sinds
2012 samen met Johan Krone met als doel een betere continuïteit
van de controlewerkzaamheden. Johan Krone heeft zich hiervoor op
de Molenaarsdag 2012 als controleur aangemeld. Samen pakken zij
de controles in Overijssel, Gelderland (m.u.v. de Betuwe), Utrecht en
Noord-Holland op. Groningen, Friesland en Drenthe worden door
Hendrik-Jan Berghuis bediend en Ton van der Heiden is in ZuidHolland en de Betuwe actief. Last but not least verzorgt controleur Leo
van Someren de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
In 2012 heeft dit uiterst gemotiveerde clubje bij 47 windmolens de
bliksembeveiliging gecontroleerd. Het aantal molens waarbij niets op
de bliksembeveiliging viel aan te merken is voor het eerst in jaren drastisch gestegen. In deze Gildebrief licht de coördinator de uitgevoerde
controles in 2012 in een kort verslag toe.
Leerdam, februari 2013
Bas de Deugd, secretaris

www.vrijwilligemolenaars.nl
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Financieel verslag
Balans per 31 december 2012 (2011)
ACTIVA

2012
pm

2011

Meetapparatuur bliksemafleiders:

1a

€

Financiële vaste activa:

1b

€

-

€

605,00

pm

Geluidsinstallatie:

1c

€

-

€

600,00

Kortlopende vorderingen:

1d

€

5.143,92

€

18.308,58

Geldmiddelen

1e

€

222.054,28

€

178.755,78

€

227.198,20

€

198.269,36

PASSIVA
Fondsen en Voorzieningen:

2a

€

96.112,89

€

91.054,58

De Nieuwe Molenaar

2b

€

5.247,30

€

75.026,34
29.433,19
-

Kortlopende schulden:

2c

€

50.464,24

€

op spaarrekening niet bestemd

2d

€

61.038,94

€

nog naar verzekerinspot

2e

€

11.579,77

€

RACM/RCE pot “oud” 2006 en 2007:

2f

€

2.755,06

€

2.755,06

€

227.198,20

€

198.269,17

Toelichting op de balans jaarwerk 2013
Activa
De geldmiddelen staan op de spaarrekeningen bij de TRIODOSbank.
Totaal bedrag € 140.000,00 op de contributiespaarrekening.
Totaalbedrag € 60.000,00 op de reserve voor schadevoorzieningen.
De activa van € 605,00 en van € 600,00 die op de balans stonden in
2011 zijn afgeboekt.
€ 605,00 is teruggestort door KPN vanwege een andere betalingsregeling.
€ 600,00 is afgeboekt voor de geluidsinstallatie.
De kortlopende vorderingen van € 5143,92 bestaan uit bijdragen voor
de gildebrief, nog te ontvangen rente en vooruitbetaalde verzekeringen.

De post van € 11.579,77 moet nog bij de schadevoorzieningen toegevoegd worden.
De post € 5247,30 wordt volgend jaar verrekend met de kosten die we
op de molenaarsdag in Arnhem maakten.’
Toelichting op de rekening baten en lasten jaarwerk 2013.
We hebben een financiële meevaller van € 555,01. Anders gezegd; er is
goed begroot. Dit verschil is aan de schadevoorziening toegevoegd en
voor de actualisatie van het handboek.
Een en ander wordt de ledenvergadering voorgelegd.

Passiva
We proberen de premies van de verzekeringen zo laag mogelijk te
houden omdat de pot “schadevoorziening” naar onze mening groot
genoeg is.
Voor € 60.544,24 is nog geen bestemming gevonden.
Dat is onze buffer.

maart 2013
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Rekening van Baten en Lasten
BATEN

Begroting 2012

Rekening 2012

Rekening 2011

contributie en entreegeld

t1a

€

54.500,00

€

55.955,90

€

53.207,75

verzekeringen

t1b

€

25.000,00

€

26.840,80

€

26.082,50

gilde verzendingen

t1c

€

2.250,00

€

1.069,89

€

1.877,90

Rentebaten

t1d

€

1.500,00

€

776,76

€

2.065,49

Subsidies en bijdragen

t1efg

€

58.600,00

€

58.836,76

€

30.525,66

143.480,11

€

113.759,30

totaal a

141.850,00

LASTEN
Afdelingenssubsidies

t2a

€

12.000,00

€

11.479,00

€

6.525,56

Opleiding

t2b

€

13.500,00

€

11.024,99

€

12.318,58

De Nieuwe Molenaar

t2c

€

75.000,00

€

69.779,13

€

11.622,97

Ledenadministratie

t2d

€

500,00

€

1.106,95

€

227,17

2.428,57

€

2.166,65

Gildeverzendingen

t2e

€

2.500,00

€

Actualisatie Handboek Vrijwilligmolenaar

t2f

€

2.000,00

€

-

Communicatie / Gildebrief /

t3g

€

23.000,00

€

18.113,30

Publiciteit, website en ICT

t3h

€

1.000,00

€

1.576,33

Beheer en administratie

t3i

€

9.300,00

€

Vertrouwenspersoon

t3j

€

-

veiligheidscoordinator (arbo en veiligheid)

t3k

€

Bliksemafleiderscontrole

t3l

€

Biotoopprijzen

t4m

Verzekeringen

t4n

terugontvangen premie

14nn

pot oud

t4p

totaal b

€

18.981,11

9.066,00

€

9.274,39

€

-

€

149,65

500,00

€

352,00

1.850,00

€

1.235,60

€

1.594,26

€

600,00

€

€

2.731,64

€

21.917,00

€

19.763,71

€

19.891,14

€

-7.503,78

€

85.483,12

€

2.750,00

€

166.417,00

€

Begroting 2012
saldo baten-lasten

€

-24.567,00

Naar schadevoorziening

138.421,80

Rekening 2012

Rekening 2011

€

5.058,31

€

€

-3.000,00

28.276,18

€

-6.191,36

Naar Weerstandsfonds

€

-5.000,00

DNM te besteden doelen

€

-17.084,82

€

-

Actualisatie handboek molenaar

€

-2.058,31

Pot oud RACM

-

biotoopfonds

-
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€

-0,00

€

-0,00

Toelichting op de rekening van baten en lasten
BATEN

Begroting 2013

Begroting 2012

Rekening 2012

Bijdrage leden

1abc

€

73.500,00

€

81.750,00

€

Rentebaten

1d

€

800,00

€

1.500,00

€

776,76

Subsidie RCE

1e

€

20.000,00

€

19.000,00

€

19.000,00

giften, donaties, anders

1f

€

1.500,00

€

2.100,00

€

2.336,76

Subsidies

1g

€

-

€

37.500,00

€

37.500,00

€

95.800,00

€

141.850,00

€

143.480,11

Totaal a
LASTEN

Begroting 2013

Begroting 2012

83.866,59

Rekening 2012

Opleiding: Afdelingssubsidies

2a

€

12.000,00

€

12.000,00

€

Opleiding: landelijke kosten

2b

€

23.000,00

€

13.500,00

€

11.024,99

Opleiding:
Actualisatie handboek Vrijwillige Molenaar

2c

€

5.000,00

€

75.000,00

€

69.777,13

Ledenadministratie

2d

€

1.000,00

€

500,00

€

1.106,95

Gildeverzendingen

2e

€

2.450,00

€

2.500,00

€

2.428,57

De Nieuwe Molenaar

2c

€

-

€

2.000,00

€

-

Communicatie / Gildebrief

3a

€

23.300,00

€

23.000,00

€

18.113,30

Website / ICT

3b

€

6.000,00

€

1.000,00

€

1.576,33

Beheer en administratie

3c

€

9.200,00

€

9.300,00

€

9.066,00

Vertrouwenspersoon

3d

€

-

€

-

Veiligheid

3e

€

1.500,00

€

500,00

€

352,00

Bliksemafleidercontrole

3f

€

1.500,00

€

1.800,00

€

1.235,00

Biotoop

4a

€

600,00

€

600,00

Verzekeringen

4b

€

17.500,00

€

21.917,40

€

19.763,71

terug ontvangen verzekeringspremie

4c

€

-

€

-

€

-7.503,78

Pot oud: Conserveringsmiddelen!

4d

€

2.750,00

€

2.750,00

€

105.800,00

€

166.367,40

€

138.419,20

Totaal b

Toelichting op de begroting 2013
Verleden jaar melden zich 100 nieuwe leden aan. Als dat dit jaar
weer gebeurd, dan zou de begroting bijdrage leden € 83.500,00
kunnen worden. En zijn de baten en lasten in evenwicht.Voor 2013
hebben we € 6.000,00 begroot voor het maken van een nieuwe
website die veel beter actueel gehouden kan worden.
Voor de opleidingskosten is een groot bedrag gereserveerd aan
kosten voor het drukken van het handboek. We waren door de ringbanden heen en ook was het drukwerk “uitverkocht” door de grote
toeloop van nieuwe leden in opleiding. Voor de Gildebrief staan de
kosten van de jubileum Gildebrief nog geboekt voor 2013.
In de begroting staat een bedrag voor de verzekeringen ingeboekt
omdat de premieafdracht nar de verzekeraars lager is dan verleden
jaar. Verleden jaar kregen we € 7503,78 euro terug van de betaalde
premie.

11.479,00

Onttrekkingen en toevoegingen,
fondsen en voorzieningen
Rekening 2012

Rekening 2011

Saldo baten

€

143.480,11

113.759,30

Saldo lasten

€

-138.421,80

85.483,12

Batig saldo te verdelen

€

5.058,31

28.276,18

Verandering 2012

Verandering 2011

Weerstandsfonds

€

Schadevoorziening

€

RCE Pot Oud

€

-

dnm

€

-17.084,82

Herz. handboek molenaar

€

-2.058,31

-

Evert Smit biotoopfonds

€

-

-

€

-5.058,31

-28.276,18

Reinier
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Marc Crins Molenzeilen
Marc Crins Molenzeilen
◆ Nieuwe molenzeilen, diverse mogelijkheden
◆ Reparaties
Nieuwe molenzeilen,
diverse
◆
van uw oude
zeilenmogelijkheden
◆ Lui-matten
Reparaties van uw oude zeilen
◆
◆ Bil
Lui-matten
◆
kussens (in zeildoek)
◆ Aanverwante
Bil kussens (inartikelen
zeildoek)
◆
◆ Aanverwante artikelen

Vraag vrijblijvend een offerte aan!
Vraag vrijblijvend een offerte aan!
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Dionysiusstraat 22
Dionysiusstraat
22
6071
KH Swalmen
6071
KH Swalmen
tel.
0475-850284
tel. 0475-850284

www.vrijwilligemolenaars.nl
december 2009

gsm: 06-20949805
gsm: 06-20949805
www.molenzeilen.com
www.molenzeilen.com

Gildebrief

21

LEDENVERGADERING

Uitnodiging
ledenvergadering 2013
Aan Leden en Donateurs van het Gilde van Vrijwillige Molenaars
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering
2012 van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, die op zaterdag
6 april a.s. gehouden wordt in het gebouw van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort.
Aanvang 10.00 uur.
Frans Tullemans en Jop Kluis zijn beide aftredend en niet herkiesbaar.
Ingrid Friesema is aftredend maar stelt zich herkiesbaar.
Er zijn 80 parkeerplaatsen bij de RCE. Er is mogelijkheid om te lunchen. De kosten voor de lunch zijn ruim 6 euro per persoon. Vooraf
aangeven bij de secretaris (uiterlijk 31 maart) als u van de lunch
gebruik wilt maken.
Kijk voor een routebeschrijving op
http://www.cultureelerfgoed.nl/routebeschrijving
Het RCE is ook prima te bereiken via station Amersfoort Centraal.

Agenda:
1. Opening
2. Bestuursmededelingen
3. Vaststellen verslag ledenvergadering 2012
4. Jaarverslag 2012
5. Verslag van de penningmeester
		 Financieel verslag 2012
		 Verslag Kascommissie
		 Vaststelling jaarrekening
		 Vaststelling begroting 2013
		 Benoeming kascommissie en reservekascommissie
6. Bestuurswisseling
7. Meerjarenvisie
8. Wijziging Statuten en
		 Huishoudelijk Reglement
9. Pauze (12.00-13.00 uur)
10. Uitreiking certificaten
		Korenmolenaarsopleiding
11. Sluiting
12. Middagprogramma:
		 tentoonstelling van de tekeningencollectie
		 van Anton Sipman

maart 2013
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BLIKSEMAFLEIDERCONTROLE

Jaarverslag 2012
Dit jaar voor het eerst een kort jaarverslag over 2012 in de Gildebrief. Uit contacten
met molenaars heb ik de indruk gekregen dat het overgrote deel van hen zich laat
ontmoedigen door grote hoeveelheden tekst.
Naast diegenen die wel aandacht besteden aan een artikel, beperkt
het overgrote deel zich, in het gunstigste geval, tot het zogenaamde
“koppensnellen”. Jammer, maar het is de realiteit. Ook de toegepaste
vormgeving maakte het lezen van het voorgaande jaarverslag er niet
gemakkelijker op. Reden om, met betrekking tot de bliksemafleidercontrole, de informatievoorziening op een andere leest te schoeien.
Op 1 januari 2013 staat de Werkgroep Bliksemafleidercontrole, zoals
die officieel heet, 25 jaar ten dienste van de bliksembeveiliging op
onze wind- en watermolens. Van 1988 tot en met 2002 heeft Dick
Abelskamp, die helaas niet meer onder ons is, de activiteiten van de
werkgroep gecoördineerd. Sinds 2003 trekt Leo Tiggelman, samen met
een inmiddels compleet ververst team van controleurs, de kar verder.
In 2012 hebben wij een controleur aan ons team mogen toevoegen.
Dat is Johan Krone die zich, naar aanleiding van de presentatie over de
bliksemafleidercontrole op de Molenaarsdag in dat jaar, bij ons heeft
aangemeld. Inmiddels werkt hij tot volle tevredenheid samen met Evert
van Rooijen, die door zijn beroepsmatige activiteiten behoorlijk werd
beperkt in zijn inspanningen voor de bliksemafleidercontrole. Zoals uit
het onderstaande blijkt heeft controleur Leo van Someren helaas weer
de minste aanvragen voor een bliksemafleidercontrole ontvangen. De
belangstelling uit het zuidelijk deel van Nederland valt ook dit jaar
weer wat tegen.

Van de in 2012 gecontroleerde 47 molens is in onderstaand overzicht
de werklast van de controleurs weergegeven:
Controleur
Leo van Someren
Evert van Rooijen/Johan Krone
Hendrik-Jan Berghuis
Ton van der Heiden

Aantal molens
6 molens
10 molens
11 molens
20 molens

Reisafstand
664 km
919 km
698 km
1014 km

Onze controleurs zijn weer met groot enthousiasme op pad geweest,
in het belang van een goede bliksembeveiliging van onze windmolens.
Het is afwachten in hoeverre moleneigenaars bereid zijn tot het nemen
van maatregelen ten aanzien van de geadviseerde herstelwerkzaamheden.
Per provincie zag de verdeling er als volgt uit:
Groningen:
8
Gelderland:
4
Zeeland:
0
Friesland:
2
Utrecht:
7
Noord-Brabant:
4
Drenthe:
1
Noord-Holland:
2
Limburg:
1
Overijssel:
1
Zuid-Holland:
17
NIeuw meetinstrument
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Overzicht adviezen
Aantal adviezen per molen: 0
Bij aantal molens:
12
Totaal aantal adviezen:
0

1
4
4

2
5
10

3
10
30

4
10
40

5
5
25

6
0
0

7
1
7

= 47
= 116

Aansluiting zoals het niet hoort te zijn

Molens waarvan in 2012 op de bliksembeveiliging niets viel aan te
merken zijn:
Jan Pol in Dalen (Dr) - Gemeente Coevorden
Molen Massier in Dalfsen - Stichting Molen Massier in Nieuwleusen
De Onrust in Muiderberg - Natuurmonumenten in Naarden
Molen Oudegein in Nieuwegein - Het Utrechts Landschap in De Bilt
De Drie Lelies in Maasland - Maasland NV in Maassluis
De Broekmolen in Streefkerk - SIMAV in Streefkerk
De Kleine molen in Streefkerk - SIMAV in Streefkerk
De Oude Weteringmolen in Streefkerk - SIMAV in Streefkerk
De Wingerdse molen in Bleskensgraaf - SIMAV in Streefkerk
De Hofwegense molen in Bleskensgraaf - SIMAV in Streefkerk
De Hoekmolen in Hei- en Boeicop - SIMAV in Streefkerk
De Tiendwegse molen in Hardinxveld Giessendam - SIMAV in Streefkerk

Nieuwe aansluiting bliksemafleider

De belangrijkste adviezen die essentieel zijn voor een goede bliksemafleiding zijn onderstaand weergegeven:
16x - Doorverbinding op de roeden en de askop aanbrengen/herstellen
14x - Koperen aansluitbrugjes op de roeden aanbrengen/herstellen
15x - Buigzame leiding herstellen/vervangen
8x - Stalen lange spruit aarden
2x - Stalen staartbalk aarden
8x - Aardverspreidingsweerstand verlagen
4x - Aardelektroden / steekeinden onderling doorverbinden
3x - Ringleiding aanbrengen / herstellen
1x - Steekeinden vastzetten
1x - Aardelektrode herstellen
Tot slot nog een opmerking over de normwaarden
die wij bij bliksemafleidercontroles hanteren. Er
zijn installateurs die vinden dat wij als Gilde “de
lat nogal hoog leggen”. Vanuit hun perspectief is
dat wel begrijpelijk, maar binnen het kader van de
bliksembeveiliging zijn windmolens bijzondere
gebouwen. Als de bliksembeveiliging niet goed
functioneert, kan (een deel van) de molen zwaar
beschadigd raken. Herstelling of herbouw van een
molen is al uitermate kostbaar, maar het verloren
gaan van de historie is onvervangbaar.
Leo Tiggelman
Coördinator Bliksemafleidercontrole
bliksemafleidercontrole@vrijwilligemolenaars.nl
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MOLENAARSPORTRET
PLAATSEN VAN HERINNERING
MOLENVROUWEN

Leendert van der Weijden

Rhoon

en met motor

Leen van der Weijd

Leen van der Weijd

en met dochters
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Leendert van der Weijden had werk en een woning en kon dus eindelijk z’n Dirkje trouwen. Per 1 mei 1890 was hij benoemd tot molenaar van de watermolen van de polder
Nieuw-Pendrecht onder Rhoon. Leendert, afkomstig van Krimpen aan de Lek, was toen 28
en Dirkje van Driel 26 jaar. Het zou een heel bewogen jaar voor hen worden. Niet alleen
trouwen ze in dat jaar, begon hij in een nieuwe baan en woonden ze samen alleen midden
in de polder. Datzelfde jaar overleed eerst Leen’s vader, daarna z’n moeder en in december werd hun eerste kindje in de molen geboren, maar dat was na vijf dagen ook al weer
overleden. Eind december van het volgende jaar werd er weer een zoontje geboren en later
nog drie dochters.
Met een vlucht van 21,50 meter was de molen
eerder wat klein om te bewonen. De molen
was in 1731 gebouwd zonder woning. Er was
wel een rookkanaal om de molenaar in de
wintertijd te verwarmen, want de molen werd
voornamelijk in de winter in bedrijf gesteld.
Ik vermoed, dat er ook een bedstee zal zijn
geweest. Pas in 1842 werd er een woning in
de molen gebouwd. Omdat de begane grond
en de middenzolder niet aangepast konden
worden was de woonverdieping laag en het
slaapzolder erboven nog lager. Gas, elektra,
stromend water en riolering waren uiteraard
niet aanwezig. Naast de molen was een houten
rietgedekte schuur gebouwd voor de stalling
van wat dieren en de opslag van spullen. Tegen
die schuur was een bakoven gemetseld, zodat
ze zelf hun brood konden bakken.

Beginsalaris
Het beginsalaris van Leendert was 95 gulden
per jaar. Natuurlijk was dat niet genoeg om
van te leven, er moest van alles bijgeklust
worden. Leendert komt dan ook vaker voor in
de polderboekhouding, omdat hij de watergangen in de polder schoonde en andere klussen
opknapte. Hij had zoals zoveel mensen in die
tijd een bijnaam: Leen de touwbaander. Samen
met z’n oudste zoon benutte hij de boezemkade om touw te slaan. Ik heb nog steeds een
jute zak in de molen hangen met zijn initialen.
Die zak gebruikte hij om de gemaakte touwen
te vervoeren.
Het gezin Van der Weijden heeft slecht 15
jaar in de molen gewoond. In 1901 werd de
Woningwet aangenomen en daarin werden de
minimumeisen vastgelegd waaraan woningen dienden te voldoen. In 1904 kwam de
Gezondheidscommissie Barendrecht de molen
inspecteren en maakte daarvan een rapport op.
Er waren slechts twee “vertrekken”: het eerste
(de woonkamer) was 3.40 bij ongeveer 2.40

en 2 meter hoog, het andere (het slaapzoldertje) was 5.00 bij 2.10 en 1.80 meter hoog.
Drinkwater kwam uit de polderboezem, het
privaat stond op een afstand van 8.40 meter
van de molen. De molenaar en z’n vrouw lagen
in de “grote” bedstee beneden (lang 1.87 meter
en breed 1.06 meter tot niet uitlopend), de
zoon lag in de “kleine” bedstee” (een kastje
doch thans ingericht als slaapplaats voor een
jongen van ongeveer 13 jaar, groot 1.35 x 0.98
tot niet uitloopend) en de drie meiden lagen
op het slaapzoldertje. In het schuurtje huisden
toen drie schapen, één geit en 17 kippen. De
eindconclusie was, dat de woning te klein, te
laag van verdieping is en “mitsdien onbewoonbaar verklaard” werd. Dat was voor het
polderbestuur een vervelend probleem. In een
gesprek tussen de burgemeester van Rhoon en
de dijkgraaf word geopperd aan de vergadering
van ingelanden voor te stellen een nieuwe
woning te laten bouwen. Daar zijn natuurlijk
kosten aan verbonden en daar wil men niet zo
makkelijk aan.

Verrassing
Dan komt er een verrassing om de hoek kijken:
de molenaar blijkt in het bezit te zijn van een
woning niet ver van de molen. Uit een in 1900
opgemaakt testament wordt het onroerend
goed van Leendert geschat op ƒ 4.500,- wat
opmerkelijk veel is voor een eenvoudig watermolenaar. Hij is dan in het bezit van een huis
met erf aan de Schulpweg 816 (nu Charloisse
Lagedijk 873) met een perceel boomgaard.
Dat is het rechtse huisje in een rijtje van drie.
Het meest linkse werd bewoond door Chiel
van der Weijde, een broer van Leendert. De
uiteindelijke erfenis was in 1942 vier maal ƒ
2.100,-. Dan heb je het niet slecht gedaan als
molenaar. Het polderbestuur besluit, dat hij er
dan maar van dit eigen huis gebruik gemaakt
moet worden en dat hij één gulden in de week
krijgt uitgekeerd als “huurderving”. Dat wordt
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gemakshalve afgerond op ƒ 50,- per jaar. Later
krijgt het bestuur nog problemen in het vinden
van een nieuwe molenaar vanwege het ontbreken van een woning.
Op 2 oktober 1915 overlijdt Leenderts vrouw
Dirkje op een leeftijd van 50 jaar en 9 maanden.

Niet zo tevreden
Met enige regelmaat laten de ingelanden
blijken niet zo tevreden te zijn over de wijze
waarop de molenaar z’n plichten nakomt. In
1916 wordt Leendert daarom bij de voorzitter
geroepen. De molenaar weerlegt alle klachten,
maar belooft “al het mogelijke te doen om zoo
spoedig mogelijk den polder uit het water te
helpen”. Daarop krijgt hij met ingang van het
volgende jaar een salarisverhoging van
ƒ 45,-.
In 1919 komt er een schrijven van “den Heer
Inspecteur van den arbeid”. In verband met
de veiligheid moet er een verbandtrommel
aangeschaft worden.
In de vergadering van Stemgerechtigde
Ingelanden van juni 1920 wordt geklaagd, dat
de molenaar de molen slecht schoon houdt en
de molen als opslagplaats van allerlei zaken
gebruikt. Hij krijgt 14 dagen de tijd om alles
op te ruimen, maar hij krijgt wel ƒ35,- per jaar
opslag.
Dat er regelmatig waterbezwaar ondervonden
wordt, ligt blijkbaar niet alleen aan de molenaar. In 1924 wordt er druk vergaderd over het
aanschaffen van hulpbemaling. Er komt ƒ1.200
op de begroting om een dieselmotor aan te
schaffen. Eén van de ingelanden vraagt “of de
molenaar ook de motor kan bedienen, waarop
de voorzitter antwoordt, dat dit niet de bedoeling is, bovendien ondervinden we veel last
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van den molenaar, die niet altijd zijn plichten
naar behooren waarneemt.” Besloten wordt de
molenaar eervol te ontslaan en te zoeken naar
iemand die “kan malen en motor drijven”. Per
1 januari 1925 krijgt Van der Weijden “onder
dankbetuiging voor de door U als zoodanig
bewezen diensten” eervol onslag verleend.
Toegevoegd wordt: “Mocht U liever vóór dien
datum Uwe functie willen neerleggen dan is dit
bij het bestuur geen bezwaar”.
Opmerkelijk is dan, dat er in het archief een
schuldbekentenis bewaard is gebleven aan
Leendert van der Weijden, landbouwer te Rotterdam, tegen 5% met een aflossing van ƒ 100
per jaar, gedateerd op 8 oktober 1924, betreffende een lening van ƒ 1.200! De conclusie kan
moeilijk anders zijn, dan dat van Van der
Weijden geld is geleend om iets aan te schaffen, waardoor diezelfde Van der Weijden
ontslagen kan worden.

Niemand te vinden
Over de nieuw aangestelde molenaar is men al
heel gauw ontevreden: “door zijn onachtzaamheid is een zeil stuk geslagen”. Het polderbestuur benadert iemand anders en dat is tegen

het zere been van de molenaar die prompt
ontslag neemt. Nu is het probleem, dat het
polderbestuur niemand kan vinden en ten einde
raad besluiten ze “aan vd Weijden te informeren of hij bij eventuele benoeming bereid zou
zijn weder als molenaar te fungeeren tegen
het zelfde salaris en ook zorg wil dragen voor
de bediening van den motor”. Hij zal dan voor
“van jaar tot jaar” benoemd worden met een
opzeggingstermijn van drie maanden. Van der
Weijden is bereid, maar onder twee voorwaarden: ten eerste dat het loon ƒ50,- per jaar meer
zal bedragen en ten tweede dat de benoeming
voor 6 jaar geschiedt. Besloten wordt eerst een
advertentie te plaatsen en Van der Weijden
te vragen voorlopig waar te nemen. Van der
Weijden wil daar ƒ 8,- per week voor ontvangen
en de voorzitter heeft hem ƒ 30,- per maand
aangeboden en als er veel gemalen moet
worden ƒ 2,- per week extra. Van der Weijden
is vervolgens “nieuwjaarsnacht begonnen
met malen en heeft 2 nachten en 2 dagen
gedraaid”. Op de advertentie zijn veel sollicitaties binnen gekomen, “doch alles stuit af op
het gebrek aan een woning”. “Over benoeming
van een molenaar wordt langdurig gesproken,
men komt eenparig tot de
slotsom, dat vdWeijde de
aangewezen persoon is”. Het
jaarsalaris wordt vastgesteld
op ƒ 250,- per jaar.

Hierna geeft de Heer Mol kennis aan de vergadering, dat het verleden jaar 25 jaar geleden
is dat de Heer Barendregt als Dijkgraaf van
den polder Nieuw-Pendrecht in functie trad.
Het Bestuur heeft dan ook gemeend, gezien
de groote toewijding en het vele werk door
hem in dien tijd gedaan in het belang van den
polder, hem als blijk van waardering daarvoor,
hem namens de Ingelanden van den polder
Nieuw-Pendrecht een aandenken daarvoor te
geven in den vorm van een schemerlamp; en
hierbij tevens de hoop en wensch uitsprekend
dat de Heer Barendregt nog verscheidene jaren
kracht, lust en gezondheid mag ontvangen en
met denzelfden ijver als voorheen de belangen
van den polder te dienen”.
Op aandrang van Gedeputeerde Staten wordt in
1934 “naar aanleiding van de gewijzigde tijdsomstandigheden” (het is crisis) het salaris met
10% verlaagd per 1 juli naar ƒ 225 per jaar.
Het volgende jaar moet er van de arbeidinspectie een “arbeidslijst” in de molen hangen. In het
kader van de Arbeidswet 1919 mogen mannelijke arbeiders ten hoogste 12 uur per dag en
2500 uur per jaar werken “op niet meer dan
7 dagen in 2 achtereenvolgende weken arbeid
(verrichten) tusschen 12 uur nacht en 6 uur
v.m.. Voor het begin en na het einde van den
dagelijkschen werktijd (moet hij) rust (hebben)
van minstens 12 uur.”

40 jarig jubileum
Het polderbestuur besluit in
1931 over het 40 jarig jubileum van de molenaar aan
de ingelandenvergadering
over te laten. In de notulen
van de vergadering van
Stemgerechtigde Ingelanden
van 19 juni 1931 staat het
volgende te lezen: “Gezien
de niet grote verdiensten
volgens het Bestuur door
hem in al die jaren in het
belang van den polder gedaan, vindt het Bestuur geen
vrijheid om hem namens
den polder een aandenken
daarvoor te geven, maar dit
aan de Ingelanden over te
laten. Na eenige discussie
over deze aangelegenheid,
besluiten de Ingelanden met
algemeene stemmen, deze
zaak over te laten aan het
Bestuur.
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Uit de notulen van Stemgerechtigde Ingelanden
van 5 juni 1936: “De Heer J.A. Barendregt zou
gaarne het polderpeil nog verlaagd zien. De
voorzitter zegt zulks den molenaar al opdracht
daarvoor gegeven te hebben, maar of deze het
direkt zal doen, wordt door hem betwijfeld daar
deze nog al eigenwijs is”.
Leendert van der Weijde verzoekt per 1 januari
1938 ontslag als watermolenaar van de polder
en dat wordt hem ook eervol verleend. Hij
overlijdt op 15 januari 1942 op tachtig jarige
leeftijd. Hij werd begraven op de Charloisse
begraafplaats in de polder Oud-Pendrecht aan
de Charloisse Lagedijk. Daar is de grafsteen
te vinden van hem, zijn vrouw en hun twee
jongste kinderen.
Bovenstaande is gebaseerd op stukken uit het
archief van de polder Nieuw-Pendrecht en mededelingen van Dirk van der Weiden, kleinzoon
van Leendert.
Barend Zinkweg

B. VAN DE VOORT

Kleren maken
de molenaar
Onlangs heeft het stichtingsbestuur zich gebogen
over de situatie aangaande molenaarskleding. Nu zal
de kritische lezer wellicht van mening zijn dat elke
molenaar gewoon in zijn ouwe afgetrapte spijkerbroek
naar de molen moet kunnen, maar zo eenvoudig ligt
dat niet. Een molenaar staat weliswaar voor zijn plezier
op de molen, maar heeft ook zeker een publieksfunctie
en daarbij geldt: kleren maken de man - hoewel dit
spreekwoord beter “kleren maken de vrouw” had kunnen
luiden, omdat vrouwen zich vaker dan mannen speciaal
moeten kleden om überhaupt als molenaar herkend te
worden. Dit terzijde.
Na lang beraad en het raadplegen van diverse voorbeelden uit den lande is gekozen voor het volgende representatieve ensemble: een kaki tuinbroekoverall met bijpassend T-shirt en daarover een warme jas, bedrukt met het
logo van de stichting, in de herkenbare en toepasselijke
kleur rood. Zo zou elke molenaar op een representatieve
manier zijn functie kunnen vervullen, waarbij ambachtelijke elementen als zakdoeken om de nek, pet met klep of
pijp naar eigen inzicht toegevoegd kunnen worden.
Nu denk ik het zeker niet beter te weten dan het
stichtingsbestuur, maar ik voelde me toch genoodzaakt
mij in deze discussie te mengen. Het cultuurhistorisch
aspect is bij bovenstaande namelijk geheel over het
hoofd gezien. Wij proberen onze molens zo historisch
verantwoord mogelijk te restaureren, dan moeten we ze
ook zo exploiteren. Vroeger waren molenaar herkenbaar
aan hun praktische werkkleding die in het geval van de
korenmolenaar flink wit uitgeslagen was. Dit aspect van
vroeger molenaarsleven moet behouden blijven en niet
verloren gaan in een scala aan bedrukte stichtingspolo’s
en semiambachtelijke blauwe kielen. Als bezoekers je
zonder logo’s en klompen niet onmiddellijk als molenaar
herkennen dan moeten we dat maar zien als een onderdeel van hun cultuurhistorische educatie.
Het stichtingsbestuur vond dat er zeker wat te zeggen
was voor deze cultuurhistorische benadering en heeft
het molenaars vrij gelaten te kiezen tussen herkenbare
stichtingskleding of een meer historisch verantwoorde
uitrusting. Een wijs besluit. Dan kan ik tenminste gewoon
mijn oude afgetrapte spijkerbroek blijven dragen.

Ik ben het profiel van de molenaar
Ik ben molenaar geworden omdat de techniek mij erg
aanspreekt. Ook kom ik uit een molenaarsfamilie.

Mijn molen staat
10 kilometer
van mijn huis.

Ik ben 57 jaren jong!
Ik ben een man.

8 uur per week
ben ik op mijn
molen te vinden.

Ik ben
verantwoordelijk,
zelfstandig,
enthousiast,
handig en
vriendelijk.

Ik werk (werkte) in
de sector techniek.

Molenaars moeten een diploma halen. Dit voor
veiligheid en men moet weten wat een molen inhoudt.

Uitwerking onderzoek

“Wat is het profiel van
de molenaars’’
Beste molenaars,
Het profiel van de molenaar is onderzocht en wij vinden dat de leden van Het
Gilde van Vrijwillige Molenaars na hun goede hulp met het invullen van de vragenlijsten een kijkje moeten kunnen nemen in de resultaten van het onderzoek.
Op de pagina hiernaast ziet u een leuke animatie. De molenaar beeldt het profiel
van de molenaar uit.
Wie zijn wij en wat hebben wij gedaan?
Wij zijn 3 laatste jaars studenten van de opleiding medewerker Marketing en
Communicatie op het Davinci College in Gorinchem.
1 van onze vakken is marktonderzoek. Zodoende hebben wij voor Het Gilde van
Vrijwillige Molenaars een onderzoek gedaan. Om een betrouwbare steekproef te
doen hebben we 300 enquêtes verstuurd. Een deel via mail en een deel via de
post. Hier hebben wij meer dan 50% reactie op gehad. Na het ontvangen van de
vragenlijsten hebben wij deze verwerkt, een onderzoeksplan gemaakt en hebben
wij ook gepresenteerd op de open dag. Wij hopen het Gilde te hebben geholpen
met onze verzamelde informatie en danken hun voor de leuke opdracht.
Hartelijke groet,
Bart, Gido en Cynthia van het Davinci College in Gorinchem
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Meerjarenvisie, statuten
en huishoudelijk reglement
Meerjarenvisie, hoe staat het
ervoor?

ledencategorieën aangepast, mensen die zich
met houtzagen op molens bezighouden, maar
geen molenaar zijn, jeugdleden en molengidsen
zijn erbij gekomen, de categorieën speciale
leden zijn versimpeld. De organisatiestructuur
blijft onveranderd, de opleidingsraad heeft in
de afgelopen jaren zijn grote waarde bewezen
om alle zaken over de opleiding van molenaars
breed te bespreken. Deze raad is een belangrijk
steunpunt voor het landelijk bestuur.

In de afgelopen maanden zijn bestuursleden
bij afdelingsbijeenkomsten geweest om te
vertellen over de meerjarenvisie en om de
reacties van de leden te horen. Op het moment
dat dit geschreven wordt moeten er nog drie
afdelingen worden geraadpleegd. Toch denken
dat we al een algemeen beeld kunnen geven
van de raadpleging. De hoofdlijnen van de
meerjarenvisie worden breed gedragen: zorgen
voor voldoende molenaars in de toekomst en
een verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de opleiding. Dat is niet heel
verrassend natuurlijk, maar het is wel goed om
dat met zijn allen te hebben vastgesteld. Ook
het streven naar professionalisering van de
organisatie wordt breed onderschreven.
Er zijn ook suggesties gekomen die we meenemen. Enkele suggesties zijn:
- Ga als Gilde werken aan een landelijke
opleiding voor molengidsen.
- Als molenaars doen we vaak meer dan voor
de prins draaien. Er moet in het Gilde ruimte
zijn voor de ambachten: houtzagen, pellen
e.d. ook dat behoort tot het immaterieel
erfgoed dat we (willen) behouden.
- Kijk als Gilde over de grens, met name de
afdelingen in het oosten en zuiden hebben
veelvuldige contacten met België en Duitsland. Versterk als Gilde deze samenwerking.
- Er zijn regelmatige jongeren onder de 16
jaar die graag op een molen zijn, potentiële
molenaars. In het kader van zorgen voor
nieuwe leden, moeten we deze zien vast te
houden.
De volledige meerjarenvisie, inclusief de aanvullingen is binnenkort te vinden op de website
van het Gilde. Deze zal op de ledenvergadering
aan de orde komen.

Statuten en Huishoudelijk
reglement
Als je aan de visie van het Gilde werkt, dan
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ontkom je er niet aan om ook de statuten en
het huishoudelijk reglement tegen het licht te
houden. Als bestuur denken wij dat er wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement
moeten komen. Op de ledenvergadering zullen
deze worden besproken en opnieuw worden
vastgesteld.
De tekstvoorstellen voor de nieuwe statuten en
huishoudelijk reglement zullen binnenkort op
de website van het Gilde te vinden zijn.
De belangrijkste aanpassing in de statuten is
de bijstelling van het doel van de vereniging:
niet alleen voor de prins draaien, maar ook de
functie van de molen rekenen we voortaan tot
ons werkgebied. Daarover zijn al gesprekken
gaande met houtzaagmolenaars. Dat heeft ook
gevolgen voor de omschrijving van de afdelingen, voortaan heb je niet alleen maar provinciale afdelingen, maar ook afdelingen die gericht
zijn op een molenfunctie. Ook hebben we de

www.vrijwilligemolenaars.nl

Over de afdelingsbesturen is in het huishoudelijk reglement meer te vinden. De aanstelling
van de afdelingsbesturen wordt niet meer van
bovenaf bepaald, zoals nog beschreven stond.
Dat doen de afdelingen zelf. Ook is de taak van
het nieuwe type afdeling (de functiegerichte
afdeling) verder omschreven. De taakomschrijvingen van instructeurs en stagemolenars
zijn aangepast naar aanleiding van adviezen
van de Opleidingsraad. Ook wordt de vertrouwenspersoon aan het huishoudelijk reglement
toegevoegd. Een klachtenprocedure voor
toelatingsexamens is in de maak en zal een jaar
later opgenomen worden.
Nogmaals: de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement staan binnenkort op de website.
Voor degenen die ze willen hebben, maar
geen toegang hebben tot internet, zij kunnen
contact opnemen met de secretaris:
Bas de Deugd
Dirk Karstraat 47, 4143 AX Leerdam,
tel. 0345-630112
secretaris@vrijwilligemolenaars.nl.

VEILIGHEID
BESTUUR

Workshop veiligheid

Molenaarsdag Openluchtmuseum Arnhem d.d. 26 januari 2013
Workshop Veiligheid in de zaal “Onder de Hilt” in de Kasteelboerderij

Zo niet de belangstelling er voor op deze dag.
Mogelijk door de locatie in de Kasteelboerderij,
wat verder op het terrein gelegen dan het entreegebouw waarin de meeste activiteiten waren
gepositioneerd. De drie sessies zijn ronduit zeer
matig bezocht, maar leverden misschien juist
daardoor wel een prima inhoudelijke discussie op. Deze werd ingegeven door één A4-tje,
“Vraagdocument Veiligheid” waarin onze hogere
veiligheidskundige, Hay Janssen, en ondergetekende een zestal aspecten van molenveiligheid
hadden aangeduid.
Wat wisten we al pratend zo met elkaar vele omstandigheden te schetsen om op onze molens de
veiligheid te verbeteren. Samenvattend voor deze
gildebrief ging het o.a. over het volgende:
- De RIE, feitelijk een instrument van de eigenaar,
is mogelijk te uitgebreid voor dagelijks gebruik.

Een beknopte versie met “highlights” verdient
de voorkeur. Deze moet voor raadpleging en
kopieerbaar op de website van het Gilde staan.
- Daar de eigenaar in veel gevallen redelijk op
afstand van de molen staat is het aan de molenaar om de relatie actief te onderhouden en de
eigenaar( stichting, gemeente, waterschap o.d.)
nadrukkelijk op de molen te ontbieden om wel
en wee te ervaren (bijv. één maal per maand
een kritisch bezoek en afspraken).
- Bezoek van schoolklassen is vaak lastig door
enthousiasme en onbegrip van de kinderen.
Maak er een project van en bezoek vooraf de
school met een verhaaltje en wat informatiemateriaal en maak duidelijk dat het een oud
werktuig is dat de kinderen zullen gaan zien.
- Houdt op lesmolens geen bezoek; lessen is een
proces en processen moet je niet verstoren,
anders dan wanneer het specifiek gaat in een
les om met bezoek om te gaan.
- Zij het sporadisch... maar sommige molenaars
smeren het halslager nog met een draaiend
kruis. Hoe bedoel je???
- De afdelingen behoren feitelijk een bestuurslid
te hebben dat veiligheid in de portefeuille heeft
om er voortdurend de aandacht op gevestigd te
houden. Dit in samenhang met de binnenkort
aan te stellen veiligheidscoach die meer ad hoc
op de molen kan ondersteunen waar gevraagd
of echt nodig.
- Het Gildebestuur wordt gevraagd na ernstige
ongevallen er passende informatie over te
verstrekken zodat wij molenaars weten wat
de status ervan is. Dit uiteraard onder strikte
voorwaarden van bv. lopende juridische proces-
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Ondanks de dreigende sneeuwluchten en schaatstochten elders
in het land was er een goede
opkomst naar de Molenaarsdag
waarin de afronding van het
40-jarig bestaan van het Gilde
plaatsvond. Natuurlijk kon daar,
in een tijd waarin de veiligheid
hoog in het vaandel van het
bestuur staat, een workshop op
dit gebied niet ontbreken.

sen. Als er nu iets gebeurt is er direct veel om te
doen maar later verneemt men bijna nooit meer
hoe het verloop is geweest.
- Zorg dat je regels hebt als je met meer molenaars bent over de eindverantwoordelijkheid per
maaldag. “Wie is vandaag de eerste molenaar?”
- Met kracht wordt door de aanwezigen
onder-schreven dat op de melding van vooral
bijna–ongevallen het TABOE moet verdwijnen.
De Ongevallenregistratie wordt met beide
handen aangevat om alle bijna situaties in het
anonieme registratiesysteem vast te leggen.
Het grote belang van het weten is dat er door
een veiligheidskundige leerpunten voor alle
molenaars van worden gemaakt.
“Veiligheid moet je delen om het te vermenigvuldigen”
En tenslotte, in de colofon zul je mijn naam niet
meer tegenkomen want na drie jaar actief veiligheidscoördinator van de het Gilde te zijn geweest
houd ik er wegens een andere tijdbesteding mee
op. Ik wens mijn opvolger alle goeds toe in de
nieuw ingeslagen wegen ter bevordering van
veiligheid in onze molenwereld. En voor alle molenaars heel veel plezier met je prachtige hobby
of beroep dat alleen zo kan voort bestaan als de
veiligheid op en om de molen alle maaldagen
goed tussen je oren zit.
Molengroet,
Gerrit Duinker

Gildebrief

19

BIOTOOP

Digitale biotoopwacht
Het is weer een aantal jaren geleden, dat bestemmingsplannen, de wijziging van
bestemmingsplannen, bouwplannen enzomeer in de Staatscourant werden gepubliceerd.
Toen dat nog gebeurde knipte Evert Smit die berichtjes uit en stuurde die naar een
zogeheten biotoopwachter. Ieder van deze biotoopwachters had een welomschreven gebied
onder z’n hoede om van de molens in dat gebied de biotoop in de gaten te houden.
Beoordelen
De biotoopwachter moest vervolgens beoordelen of de molenbiotoop in het geding kon
zijn en hij moest dan naar het gemeentehuis
gaan om het plan in te zien. Kwam de biotoop
in gevaar, dan diende de biotoopwachter
daartegen in het geweer te komen door of
zelf bezwaar aan te tekenen of anderen in te
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schakelen om dat te doen. Toen deze berichten niet meer in de Staatscourant werden opgenomen, kwam Evert Smit met lege handen
te zitten en moest iedere biotoopwachter zelf
deze berichten opvissen uit de publicaties in
de plaatselijke kranten.
Alhoewel het woord biotoopwachter volgens

www.vrijwilligemolenaars.nl

mij al een hele tijd niet meer te lezen is in
de Gildebrief, zijn er denk ik nog steeds veel
mensen, molenaars vooral, die vinden dat zij
biotoopwachter zijn. Een centrale figuur is
er niet meer, alhoewel er bij De Hollandsche
Molen nog steeds iemand is om op terug te
vallen in de persoon van Mark Ravesloot. In
het beschermen van de molenbiotoop gaat

echter nog steeds erg veel energie zitten en
de resultaten zijn erg wisselend. Het liefst ziet
iedereen zich graag in een heel vroeg stadium
ingeschakeld worden om de molenbelangen
goed te kunnen behartigen. Vaak is het al
moeilijk om op tijd op de hoogte te zijn van
de aanvraag van een bouwplan of de ter inzage legging van een nieuw bestemmingsplan.
Eén keer het huis-aan-huisblad missen kan al
betekenen, dat je definitief te laat bent.
Voor de meesten van ons kan hierin nu via het
internet voorzien worden. De laatste jaren zijn
de verschillende overheden steeds meer ook
de digitale snelweg opgegaan.Per 1 juli 2013
moeten alle bestemmingsplannen via het
internet ingezien kunnen worden. Dat is ook
de reden dat op dit moment zo veel bestemmingsplannen opnieuw worden vastgesteld.

Centraal punt
Sinds een tijdje is er weer een centraal punt
vergelijkbaar met de Staatscourant inclusief Evert Smit in de vorm van een digitale
nieuwsbrief. Iedereen kan zich abonneren
op een nieuwsbrief, waarbij rond een door
jezelf opgegeven postcode alle aangevraagde
vergunningen worden vermeld. Deze vindt u
http://zoekdienst.overheid.nl/ICTU_Website/
Abonneren/abonneren.aspx. Op deze webstek

kan een ieder zich
abonneren op de
“e-mailservice bekendmakingen”. In een
aantal stappen geef
je eerst je e-mailadres
op, dan de postcode
en het huisnummer van de molen,
hoe groot het gebied moet zijn
waarin je geïnteresseerd bent en van welke
instanties de berichten doorgegeven moeten
worden en van welke onderwerpen je dat wilt.
Bij die laatste twee stel ik me voor dat je gewoon “allen” aanklikt, dat is wel zo eenvoudig. Vervolgens krijg je iedere paar dagen een
e-mailtje met alle aangevraagde vergunning
in je inbox en kan je nagaan of je actief moet
worden. Allereerst kan je per aangevraagde
vergunning doorklikken om daarvan meer te
weten te komen. Veelal zal je hetzelfde te
zien krijgen als dat je naar het gemeentehuis
zou gaan en als de berichten verontrustend
zijn, kan je alsnog besluiten meer informatie
te gaan halen of direct al bezwaar te maken.
Opgemerkt moet worden, dat gemeld wordt
dat nog niet alle overheden aan deze service
mee doen. Je zult dus eerst moeten zien te
ontdekken of alle overheden meedoen die
voor jouw molen van belang zijn.
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Huis-aan-huisblad
Als aanvulling meld
ik, dat ik er ook in
geslaagd ben om
de gemeentepagina
in het plaatselijke
sufferdje op het internet te vinden.
Iedere gemeente is verplicht
zijn onderdanen via een plaatselijk huisaan-huisblad op de hoogte te stellen en in
toenemende mate kan dit ook op het internet
gevonden worden. Daarvoor moet je even
zoeken, maar via de officiële webstek van de
gemeente kan je veelal doorklikken naar een
pdf of anderszins waarop de “gemeentepagina” ingezien kan worden.
Ik heb het ongeluk dat “mijn” molenbiotoop
in twee gemeenten valt en dat ik in geen van
twee woon. Ik ontvang dus geen sufferdje
waarin ik de gemeentepagina kan vinden,
maar daar kan nu dus heel makkelijk in voorzien worden. Dubbelop is eens zo dik, dus ik
doe al een tijdje beiden: de emailservice plus
de gemeentepagina’s, beiden in m’n luie stoel.
Barend Zinkweg, molenaar van de Pendrechtse
Molen in Barendrecht.
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Verenigingsnieuws

Regioberichten

Deze rubriek vermeldt activiteiten van de vereniging, de afdelingen en de regio. Hoewel de
redactie begrip heeft voor het feit dat activiteiten vaak op korte termijn worden georganiseerd verzoeken wij iedereen rekening te houden met de verschijningsdata van de Gildebrief. Het is immers niet zinvol activiteiten te vermelden die al hebben plaats gevonden op
de dag van verschijnen van de Gildebrief.
De Gildebrief verschijnt voorafgaand aan de jaarvergadering eind maart, eind juni, eind
september en vlak voor Kerst.
U kunt ook even contact opnemen met de eindredacteur.

Contactavond Noord-Holland
Uitnodiging van het Gilde van Vrijwillige Molenaars Afdeling Noord-Holland aan de gildeleden
en belangstellenden voor de Contactavond op
vrijdag 12 april 2013. De presentatie wordt
verzorgd door Ron van Zaltbommel, restaurateur
en specialist in politoeren. Hij houdt een verhaal
over het afwerken van hout met drogende olie,
zoals lijnolie, gekookte olie en tungolie.
Deze avond wordt gehouden in een nieuwe
locatie “De Beemster Keyser”. Deze locatie is
gelegen naast de Keyserkerk in het centrum
van Middenbeemster. Middenweg 176 1462
HL Middenbeemster. Zaal open 19.30 uur.
Aanvang 20.000 uur. In de zaal niet roken.
Inlichtingen secr. Afdeling tel. 0227-602513 of
06-21292613

Groninger Molenweekend 2013
Het thema van het Groninger Molenweekend
2013 is Daar bij die molen… Op zaterdag 8 en

zondag 9 juni zullen veel molens in Groningen
weer geopend zijn voor publiek. Het Groninger
Molenhuis, die het molenweekend coördineert,
hoopt dat bezoekers niet alleen een draaiende
molen kunnen bezichtigen, maar tegelijkertijd
ook kennis kunnen nemen van hoe kunstenaars de molen hebben verbeeld, verwoord of
bezongen. Op www.groningermolenhuis.nl zal
te zijner tijd een overzicht te vinden zijn van
de molens die in het Groninger Molenweekend
open zijn voor publiek, met de activiteiten die
bij de molens worden georganiseerd.

Westlandse Molendag
Op zaterdag 29 juni 2013 organiseren de
Westlandse molenaars van 09.00-17.00 uur de
twintigste “Westlandse Molendag”. Op deze dag
is het mogelijk zeven koren - en vijf poldermolens in werking te zien en te bezichtigen.
U kunt starten bij elke deelnemende molen en
een aanbevolen fietsroute met stempelkaart

kopen voor € 5,- (de fietskaart is alleen op die
dag bij elke molen verkrijgbaar). De hele tocht,
die niet verplicht uitgefietst hoeft te worden, is
ongeveer 60 kilometer lang. Bij het behalen van
minimaal vijf stempels (molens) komt u in aanmerking voor een leuk aandenken aan die dag.
Tot ziens op een van de molens en hopelijk goed
weer! Voor meer informatie over de deelnemende molens en de molendag: tel. 06-53578058 of
per E-mail R.van.Zijll1@kpnplanet.nl. Of op de
website: www.Westlandsemolens.nl

Merselo’s molenfietsroute-initiatief
genomineerd
Merselo’s molenfietsroute-initiatief genomineerd voor Kern met Pit. De Venrayse Molenfietsroute is een fietsroute van ongeveer 60
km lang - met onderweg twee mogelijkheden
om de route in te korten - en voert langs de
20 bestaande en verdwenen molens binnen de
gemeente Venray. Met deze fietsroute wordt
een interessant deel van de Venrayse historie
onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd is het
een interessante toeristische trekpleister die kan
worden toegevoegd aan het bestaande toeristische aanbod van Venray en haar kerkdorpen.
De route wordt op 2de Pinksterdag op ludieke
wijze geopend, tijdens de Dag van de Wind,
het jaarlijks terugkerend evenement rondom de
145-jarige windmolen van Merselo, eveneens
door de stichting Nooit Gedacht georganiseerd.

Beroepsmolenaar Jan Willem Bökkers overleden
“Ik ga nog even naar de molen”, zei Jan Willem tegen zijn vrouw. Daar is het bij gebleven.
Terwijl hij aan het werk was op “De Oude
Molen” in Wychen is Jan Willem, 43 jaar oud,
op 10 januari 2013 overleden.
Afkomstig uit een actief molenaarsgeslacht
dat zijn oorsprong kent in 1789. Vanuit
Epe, vlak over de Duitse grens bij Enschede,
vestigt de familie zich in 1866 in Ootmarsum. In 1938 kopen nazaten de molen in
Olst, de latere Bökkers Möle. Uit die tak komt
Herman Bökkers voort, die in 1995 molen “De
Ooievaar” in Terwolde koopt. Ook hij moet
zo enthousiast zijn geweest dat hij de liefde
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voor het vak en de kennis van vader op zoon
heeft overgebracht. Het kan bijna niet anders,
je ziet het aan zijn zoon Bas die in 2001 het
werk van zijn vader overneemt en aan Jan
Willem die samen met zijn vrouw in 2006
besluit de molen in Wychen nieuw leven in te
blazen. Ze gaan er voor ondanks het feit dat
ze er hard voor moeten werken. Ze zijn er van
overtuigd dat ze er als gezin achter moeten
staan, anders heb je als beroepsmolenaar geen
bestaan. Ze prijzen zich gelukkig met het feit
dat de energie in hun genen zit. Dat blijkt ook
wel uit de andere molens die ze bij hielden,
die van Alverna ( Wychen) en Afferden. Ze

www.vrijwilligemolenaars.nl

hebben het zelfs voor elkaar gekregen dat ze
gebruik mochten maken van de parel van Limburg, de historische watermolen in Grathem
bij Roermond.
Jan Willem was een van de Bökkers die tot
de kleine groep beroepsmatige molenaars
behoorde die levert aan de warme bakkers.
Indachtig de gedrevenheid van zijn vader,
beducht voor de dreiging van het uitsterven
van de beroepsmolenaar, moet hij geweten
hebben dat met zijn heengaan de deur van de
molen open moest blijven staan.
Jan Jansen

Uitgaven van het gilde van vrijwillige molenaars
ten behoeve van de opleiding tot vrijwillig molenaar
HET ENTREEPAKKET
De basiscursus - op enkele hoofdstukken na
gereed. Alle overige lesstof wordt in de loop
van de tijd nieuw vervaardigd en uitgegeven en zal in de loop van de tijd worden
toegezonden. De leden in opleiding dienen
dit pakket bij aanmelding aan te schaffen
(niet inbegrepen bij de contributie). De prijs
bedraagt € 47,50.
UITGAVEN TER VERBREIDING VAN DE
KENNIS OVER MOLENS
Informatie XVI - Waarom draaien molens
linksom? Waarom helt de bovenas? De tonmolen. Prijs: € 7,50 (incl. porto).
Informatie XIX - Molenaarservaringen
J.B. Kaal. Prijs: € 7,50 (inclusief porto).
Informatie XXII - Bovenassen. Prijs: € 7,50
(inclusief porto).
Mappen voor de basiscursus
Prijs: € 11,00 (incl. porto).

Folder en poster

HACCP-Rapport Hygiënecode
Te bestellen via Gilde verzendingen.
Incusief porto € 30,00.
Exclusief porto € 25,50.
GRATIS UITGAVEN
- Informatiefolders
- Statuten en Huishoudelijk Reglement
- Bladen voor het maalboekje voor leden in
opleiding en geslaagde leden
- Exameneisen
- Voorbeeld voor een Modelcontract vrijwillig
molenaar
- Folder betreffende Gildeverzekeringen
BESTELLEN BIJ HET GILDE
H.P.A. (Hub) van Erve
Hoevense Kanaaldijk 9
5018 EA Tilburg, tel. 013-5362100, of
verzendingen@vrijwilligemolenaars.nl

Wetenswaardige literatuur
Onderstaande literatuur is te bestellen op de
erbij vermelde adressen. Vergeet niet daarbij
uw naam- en adresgegevens te vermelden.
Molens. De nieuwe Stokhuyzen.
Waanders 2007, 240 blz, Prijs € 22,50. Herziene editie. Weidemolen, torenmolen, monniksmolen, wipstellingmolen: geen molentype
of F. Stokhuyzen (1890-1976) traceerde de
geschiedenis, techniek, functie, locatie etc.
Een standaardwerk.
Opleiding Watermolenaar (Poldermolens)
Door: Ing. J. den Besten.
Te bestellen door overmaking van € 23,00
(incl. porto) op girorekening 139754 t.n.v.
J. den Besten te Loenen aan de Vecht.
Over molens der fam. Honig
Door: P. Boorsma. Prijs € 10,00 (incl. porto).
Te bestellen bij het Gilde (zie boven).
Lesbrieven Basisonderwijs
Lesbrief Poldermolen compl. Prijs € 7,50.
Lesbrief Korenmolen compl. Prijs € 7,50.
Lesbrief Watermolen compl. Prijs € 7,50.
Deze lesbrieven zijn bedoeld voor leerlingen
van de hoogste klassen van het basisonderwijs of de laagste klassen van het voortgezet
onderwijs. De lesbrieven omvatten de lesbrief

MEESTERMOLENAAR

zelf voor de leerlingen, een docentenhandleiding en een werkblad.

De omslag van de Gildebrief is de voor- en
achterkant van de nieuwe wervingsfolder van
het Gilde.
De oude folder was al zeer geruime tijd uit
voorraad. De vraag naar een nieuwe folder lag
er dan ook al een tijdje. Hoe mooi zou het zijn
om een nieuwe folder te presenteren op de
molenaarsdag van 2013. De tekst was geen
groot probleem. Om discussies te omzeilen is
de tekst van de website gepakt. De zoektocht
naar foto’s was een andere. Foto’s van molens
zijn er genoeg. Foto’s van molenaars met een
goede kwaliteit in het goede bestandsformaat
zijn stuk moeilijker te krijgen. Maar het is
gelukt. De nieuwe folder is tegelijk met een
poster gepresenteerd op de molenaarsdag. De
folder en poster zijn via de afdelingsbesturen
te verkrijgen.
Heeft u nog foto’s van molenaars in actie?
Wij zouden ze graag van u ontvangen. U kunt
ze sturen naar redactie@vrijwilligemolenaars.
nl (We gaan ervan uit dat wanneer u die
foto’s stuurt, wij deze mogen gebruiken voor
in de Gildebrief).

Pellen van gerst tot gort
Lesbrief voor molenaars.
Uitgave van Stichting Groninger Molens,
Lopende Diep 8, 9712 NW Groningen.
Prijs € 6,00 (excl.porto).
Werking van de pelmolen
Door: P.H. Havik.
Facsimile handschrift € 15,00 (incl. porto).
CD-rom met transcriptie handschrift en lijst
met Zaanse en Groningse termen,
€ 5,50 (incl. porto). Boekje + CD-rom
€ 20,00 (incl. porto). Te bestellen bij het Gilde
(zie boven).
Zingende Stenen
Door: D.J. Abelskamp. Prijs: € 21,00 (incl.
porto). Dit boek is te bestellen via de Website
van het Gilde (www.vrijwilligemolenaars.nl) of
bij Hub van Erve (zie hierboven).
Wieksystemen voor polder- en industriemolens Door: G. Pouw. Te bestellen door
overmaking van € 11,50 (incl. porto) op rek.nr.
55.44.45.050 t.n.v. G. Pouw, Naarden o.v.v. uw
eigen naam en adresgegevens!
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Geef een eigen draai aan de molen!
Word molenaar!

