
Verslag online Bestuursvergadering 19 juni 2020

Tijd: 10.00-11.00
Aanwezig: Erik, Geert, Leen, Kees, Peet
Afwezig: Tom
Notulist: Peet

Agenda:

• Opening  : Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Er is een vraag binnen gekomen over het 
dragen van mondkapjes. Wij besluiten dat iedereen dat zelf zal bepalen en de RIVM regels 
in acht zal nemen bij het werken op of het bezoeken van de molen.

• Notulen  : Afgelopen notulen zijn goedgekeurd. Er is in het verleden besloten om de notulen 
naar alle afd VZ en commissies te sturen. Maar is dat zo? Als we de notulen op de website 
plaatsten is zullen ze alleen voor de leden zichtbaar zijn.

• Medelingen Bestuursleden  : –

• Afdelingszaken  : 
1) De molenstichting Midden en Oost Groningen heeft een verkorte molenaars opleiding 
waar wij als Gilde afstand van nemen. Zij wensen echter ons materiaal te gebruiken. Erik 
heeft een indiviueel verzoek gehad, deze MIO in kwestie kan zich aanmelden bij het Gilde. 
ACTIE: Leen zal deze persoon antwoorden.
ACTIE: Erik zal Vz en Instructeur wijzen op directe doorverwijzing naar de leden admin.
2) Verzekering van MIO's blijft een aandachtspunt. Hoe en wanneer is wie verzekerd?
ACTIE: Geert, Kees, Jan en Willem bekijken verzekering Mio's nog eens.

• Opleidingszaken:  
1) Watermolenaars opleidingsboek is klaar en de proefdruk is er! Dank aan Kees.
2) Weercursus, de data moeten besproken worden waarvan een in september en twee in 
oktober te plannen. Ook de lokatie dient te worden besproken met in het achterhoofd de 
Corona maatregelen.  Ongeveer 30 tot 40 personen achten wij maximaal, bij meer 
geinterreseerden is wellicht het online volgen een mogelijkheid.
ACTIE: Geert zoekt een geschikte ruimte.
ACTIE: Peet zal tzt deze info verspreiden via website en FB.
3) Het AKG heeft besloten om de opleiding uit te breiden met extra kennis over het graan 
malen en leren over potentiele probemen met ziektes e.d

• Jubileum:   
1) Het bestuur ziet graag het projectplan van de jubileumcommissie. Ook zal dit in de OR in 
Nov besproken worden. De afdelingen krijgen elk een maand waarin zij activiteiten gaan 
organiseren. Het bestuur wenst graag deze lijst te zien die nu als bijlage is toegevoegd.
ACTIE: Peet zal zorgen dat het projectplan ruim voor volgende bestuursvergadering 
voorhanden is.
2) Wat is het budget voor de feestelijkheden? Het jublieum boek o.l.v Tom gaat ongeveer 
20.000 euro kosten. Deze activiteit valt niet onder de jubileum commissie dus ook niet 
onder het budget van de commissie. De afdelingen krijgen maximaal 1000 euro voor hun 
activteiten maand. Voor het jaarfeest en de ALV is ongeveer 10 a 12.000 euro budget.



• Genko:   Er heeft een webina plaast gevonden met de directeuren van Genko en Geert en 
Leen. Het financiele pakket is nog steeds een heikel punt. Er zijn mogelijheden geboden 
deze zullen door Geert, Jan en Willem geevalueerd worden in september.

• Gilde Website:   De inhoud van de website is al veel aangepast maar de vormgeving laat nog 
te wensen over. Ook het algemene deel moet weer worden opgepakt.
ACTIE: Peet algemene vormgeving oppakken.

• Veiligheid:   Savesite heeft de filmpjes geleverd, deze staan ook al op de website. Graag 
daarom de laatste 15% nog aan hun betalen.
ACTIE: Geert, Jan: betalen Savesite
Er zijn helemaal geen meldigingen binnen gekomen qua veiligehid. Normaal 3 tot 4 
meldingen per 2 maanden deze komen bij Jan binnen bij evt schade maar ook bij de 
veiligheidscoordinator en vervolgend ook bij Erik.
ACTIE: Erik gaat uitzoeken waarom er geen meldingen binnen komen.

• Rondvraag: – 

Volgende vergadering: 22 Sept om 19.30 Molen Leerdam.

31 oktober: ALV Opwetten

Jan Landelijke aftrap
Feb Utrecht
Maart Groningen
April Limburg
Mei Noord-Holland
Juni Overijssel
Juli Zeeland
Augustus Friesland
September Zuid-Holland
Oktober Brabant
November Drenthe
December Gelderland


