
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer 58c 
 

Tiel, 15 november 2020 
 
Beste molenaars, 
 
 
In deze Bonkelaar kunnen jullie kort wat lezen over de Algemene Ledenvergadering van het Gilde van 31 oktober j.l. en vinden 
jullie weer een oproep voor de komende theorieavonden. 
 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET GILDE VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS D.D. 31 OKTOBER J.L. 
 
Zoals medegedeeld in de vorige Bonkelaar had het landelijk bestuur besloten om in verband met de toenemende infecties met 
het COVID-19 virus de uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) van 31 oktober niet door te laten gaan. Hiervoor in de 
plaats is er een online vergadering gehouden met een beperkte agenda en komen onderwerpen die uitgesteld kunnen worden in 
2021 ter vergadering. 
In de vergadering zijn naast wat bestuursmededelingen de volgende agendapunten behandeld: 

 Notulen van de ALV 2019: deze zijn goedgekeurd met dank aan de secretaris Tom Kreuning 

 Jaarrekening 2019; deze is door de kascommissie en de deelnemers aan de vergadering goedgekeurd met dank aan de 
penningmeester Geert Jonker en de kascommissie. 

 Begroting 2020: deze is aangenomen door de vergadering  

 Bestuursmutaties: 
o Kees Kammeraat wordt bestuurslid opleidingscoördinator 
o Peet Wessels wordt bestuurslid communicatie 
o Erik Kopp zijn bestuursperiode als voorzitter is verlengd. 

 
Mochten jullie de online vergadering nog willen bekijken, dan kan dit door te ga naar de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=-STAj12NPjE&feature=youtu.be 
 
 

THEORIEAVONDEN 18 NOVEMBER EN 16 DECEMBER 2020 
 
Zoals reeds in de Bonkelaar 58b aangegeven gaan wij, Eep Top en ikzelf (Petro van Doorne), de komende 

theorieavonden “Bovenassen en Wieksystemen” (18 november) en “De Vang” (16 december) weer middels de 

“GoToMeeting” software aan jullie presenteren. 

 Wil je deelnemen aan de theorieavond van 18 november 2020, dan uiterlijk dinsdag 17 november opgeven 

bij Petro van Doorne via mail: petrovandoorne@kpnmail.nl 

 Op woensdagavond 18 november om 19:30 uur ontvangen jullie dan de uitnodigingsmail van mij (Petro van 

Doorne) en als jullie dan op de link in deze mail klikken, worden jullie weer verbonden met de theorieavond. 

 Wil je deelnemen aan de theorieavond van 16 december a.s., geef je dan uiterlijk dinsdag 15 de-

cember op bij Petro van Doorne via mail: petrovandoorne@kpnmail.nl 

 Op woensdagavond 16 december om 19:30 uur ontvangen jullie dan de uitnodigingsmail van mij (Petro van 

Doorne) en als jullie dan op de link in deze mail klikken, worden jullie weer verbonden met de theorieavond. 

 

Bij deze Bonkelaar zit nog een uitleg over hetgeen jullie nodig hebben en de manier hoe een en ander werkt als wij de-

ze theorieavonden geven en jullie de afgelopen theorieavond niet deelgenomen hebben. 

 

 

 

 

AGENDA 

 Wo 18 nov. 2020  Theorieavond: Bovenassen en Wieksystemen* via GoToMeeting 

 Wo 25 nov. 2020 Bijeenkomst instructeurs, stage molenaars en gastmolenaars; geannuleerd 

 Wo 16 dec. 2020 Theorieavond: Vang* via GoToMeeting 

 Wo 20 jan. 2021 Eerste theorieavond in het nieuwe jaar: Kruiwerken*; of deze op De Kroon gegeven 

     gaat worden of via GoToMeeting wordt in een later stadium besloten  
 

* = aanvang avonden 20:00 uur 
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