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1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering vanuit zijn vakantieverblijf in Friesland.


2. Notulen vorige vergadering en naar aanleiding van. 

Geert zou met Simone Verscheure de MBO-raad bespreken. Dit is nog niet gebeurd. Er is wel contact 
over de enquête. Zie punt 7.


Er moet wat gebeuren aan trainingen voor instructeurs. Kees heeft hierover een stuk geschreven voor in 
de komende Gildebrief.


Geert heeft Arie Verhoeff gebeld over de kosten van het entreepakket. Hij begrijpt dat de winst een stuk 
lager is nu de WA plus ook in de contributie is opgenomen. De vraag is of de entreegelden 
kostendekkend moeten zijn of misschien wel gratis. Dit onderwerp wordt vervolgd na de uitslagen van 
de enquête.


De notulen worden goedgekeurd.


3. Post in/uit. 

Het bestuur heeft een aantal bedankjes gehad voor de eindejaar 
attentie.


Peet schreef een conceptbrief aan een hoogwaardigheidsbekleder. 
Er kijkt nog een Neerlandicus naar de brief. De brief wordt verder 
aangepast en ook naar de directeur van de Hollandsche Molen, 
Nicole Bakker gestuurd. Erik Kopp ondertekent mee. 


Het logo en de opmaak van het briefpapier zijn door de 
jubileumcommissie zo ontworpen en dit wordt universeel gebruikt.


4. Mededelingen. 

Er wordt besloten om een actielijst in te voeren.


De ALV van 3 april 2021 wordt online gehouden.


5. Bestuursmutaties. 

Bestuursvergadering                                                                                                    2 januari 2021

Locatie: via Zoom 

Aanwezig: Erik Kopp, Tom Kreuning, Geert Jonker, Leen Lagerwerf, Kees Kammeraat en 
Peet Wessels.

Notulist: Tom Kreuning
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Leen en Tom zijn aftredend. Leen is niet herkiesbaar, Tom wel.


Er wordt nog gezocht naar een opvolger voor Leen.


6. Jaarverslag. 

Erik stuurt nog wat op- en aanmerkingen en een stuk over veiligheid. Geert stuurt een stuk over de 
financiën. Na voltooiing wordt de pagina nummering toegevoegd aan de inhoudsopgave.


7. Opleidingszaken. 

Het verkorte traject. 

Verkort is eigenlijk geen goed woord, versmald is beter. Kees vraagt of we nu moeten inzetten op 
het versmalde traject of juist gaan verbeteren. Is een pilot een idee? Eriks beleidsplan* laat zien dat 
het afvalpercentage wel meevalt. We gaan nu niet alle energie in het versmalde traject steken. We 
wachten de enquête af om erachter te komen wat de reden van stoppen is. Er zijn 800 MIO’s 
waarvan er 400 op de molen rondlopen die langer dan 5 jaar in opleiding zijn en niet voor het 
examen gaan. 


De aanmeldingsprocedure. 

De aanmeldprocedure is door Tom onderzocht. Het bestuur is voorstander van de persoonlijke 
benadering. De Bunschoter zou de boeken eigenlijk altijd naar de afdelingen moeten sturen. De 
standaardisering aanmelding wordt in de opleidingsraadvergadering ingebracht. De afmeldingen 
zouden eerder bij de afdelingen bekend moeten zijn. De ledenadministratie stuurt bij een afmelding 
een bevestigingsmail naar het betreffende lid. Besloten wordt dat deze mail ook naar de afdeling 
gaat omdat er dan misschien nog iets aan te doen is. Los daarvan krijgen de afdelingen twee keer 
per jaar een overzicht van de afmeldingen.


Jaarverslag afdelingen. 

Het bestuur zal van de afdelingen een jaarverslag vragen waar onder andere in staat hoeveel leden 
inkomend en hoeveel uittredend zijn, het aantal geslaagden, het aantal instructeurs, molenaars en 
leerlingen. Deze getallen zullen in de opleidingsraadvergadering besproken worden.


De enquête. 

Geert heeft een aantal vragen opgesteld voor de enquête, alleen bleken die voor een statistische 
verwerking niet goed bruikbaar. Er zijn nu 26 vragen opgesteld door Kees, Simone Verscheure en 
Geert waaruit nog een keuze wordt gemaakt. Met hulp van Simone wordt gewerkt aan de 
verwerking met een IT-programma.


Geert stuurt de vragen rond naar de bestuursleden. Er komt een link die niet naar onze website gaat 
maar naar het IT-programma. 


Het examen. 

Leen heeft de voorzitter en de secretaris van de examencommissie van de Hollandsche Molen 
gesproken. Er zijn drie alternatieven voor de logistiek van de examens opgesteld. Zie bijlage 1. De 
examencommissie stelt voor om met het eerste alternatief door te gaan. Ook wordt er geen 
rekening meer gehouden met de beschikbaarheid van de kandidaat. De Hollandsche Molen doet 
een handreiking en die pakken we met beide handen aan.


Het argument uit het verleden om een toelatingsexamen te doen om de kwaliteit van de kandidaat 
te waarborgen, is misschien minder relevant. De afdeling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
kandidaat. Of je dan fasetesten doet of een toelatingsexamen. 


De examencommissie heeft nu alle examens in één maand gepland.


Er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij een examen mee te lopen door de 
instructeurs. 


Het stuk van Leen over de alternatieven voor de logistiek van de examens wordt ook ingebracht in 
de opleidingsraadvergadering.
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De eerste stap is naar vier keer per jaar een examenperiode. Leen gaat alvast in overleg met de 
afdelingen. 


De leeswijzer. 

De leeswijzer maken ter verduidelijking van verplichte stof is een lastig klusje. De exameneisen zijn 
soms ruim geformuleerd en moeten misschien hier en daar eerst aangepast worden.


Het handboek. 

De termen lesstof, basiscursus en basisopleiding worden vervangen door ‘handboek’. Ook moet dit 
veranderd worden op de nieuwe mappen en in de kopteksten van de tekst.


Het beschikbaar stellen van de handboeken online is financieel aantrekkelijk en verlaagt mogelijk de 
drempel om lid te worden, met name onder jongeren. Dit wordt voorgesteld aan de OR.


Geert neemt contact op met de Bunschoter over de nieuwe mappen en de aanpassingen van de 
tekst. Kees heeft nog wat aanpassingen die dan ook gelijk meegenomen kunnen worden.


8. Afdelingszaken. 

Leen voegt de geheimhoudingsplicht formulieren in het ledenbestand. De vraag is of een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) alleen voor het hoofdbestuur noodzakelijk is. Leen kijkt in oude notulen wat 
er toen besproken is. Een voorstel in de opleidingsraadvergadering zou kunnen zijn om een VOG te 
vragen van afdelingspenningmeesters en instructeurs die minderjarigen begeleiden.


9. Verenigingszaken. 

Website.  

Geert schrijft een nieuw stuk tekst over verzekeringen voor op de website. 


De vraag is of een MIO zonder toezicht verzekerd is. De moleneigenaar heeft zorgplicht tegenover 
een MIO en moet weten dat wij een MIO zonder toezicht niet toestaan. MIO’s zijn verzekerd en dat 
blijft zo. Het kan wel zo zijn dat als er schade is verzekeraar Scheeffer de eigenaar aansprakelijk kan 
stellen. Een overeenkomst tussen molenaar en eigenaar blijft belangrijk. 


Er moet iets op de website komen over het jubileum. Peet zal André Canrinus vragen een pagina 
toe te voegen.


Jubileum 

De doelstelling dit jaar is vooral het naar buiten treden. In de Gildebrief is een stuk over de 
jubileumactiviteiten verschenen en de jubileum-nieuwsbrief is in tweede instantie goed verstuurd 
naar alle leden. Er zijn veel leuke reacties gekomen. 


DHM wil de activiteiten ook gebruiken voor hun molenkalender. 


Het ‘jaar van de molenaar’ heeft een comité van aanbeveling in het leven geroepen met daarin, 
onder andere, een aantal commissarissen van de koning. Niet iedereen heeft nog gereageerd maar 
de commissarissen van Friesland en Gelderland hebben nee gezegd. De betreffende afdeling moet 
worden geïnformeerd als hun commissaris de uitnodiging heeft afgewezen en commissaris van de 
Koning vragen naar de reden van afwijzing.


Er komt een draaiboek voor de officiële opening op molen De Kat te Zaandam.


Het jubileumboek vordert gestaag. Er wordt door velen hard aan gewerkt. Tom heeft overleg gehad 
met de uitgever. Deze wil voor dat hij verder gaat een zogenaamde intentieverklaring, zodat hij de 
garantie heeft dat alle tijd die hij erin steekt, niet voor niet


10. Rondvraag  

Geert wil graag voordat hij tekent dat uitgezocht wordt of er ontbindende voorwaarden zijn. Vooral 
bij onvoldoende financiële middelen wil hij kunnen afhaken. Tom zoekt dit uit.
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Geert wil de afdelingsbijdrage van 250 naar 400 euro verhogen en het bedrag per lid iets terugbrengen. 
Dit zou ook in het huishoudelijk reglement aangepast moeten worden na overleg met de 
opleidingsraad.


De afdeling Friesland heeft nog geld over. Ze hebben alleen bankkosten. Volgens de kascommissie 
hebben ze er recht op en hoeven ze het niet terug te storten. Erik neemt contact op met de voorzitter 
van de afdeling Friesland over het gereserveerde geld.


Tom bereidt de Opleidingsraadvergadering voor.


Door het Zoom programma te stoppen, beëindigt de secretaris de vergadering.


Volgende vergadering 16 februari 2021 om 20:00 uur via Zoom.


* Beleidsplan agendapunt volgende keer.


Agenda 2021  

6 maart     Opleidingsraad- vergadering online 10:00-12:00  

25 maart    2nd International Conference Craft of the Miller online 4-5:30 p.m.  

3 april    ALV 

7 april    Molenadviesraad DHM  

17 april   Jaarvergadering DHM  

8 en 9 mei   Nationale Molendagen  
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Bijlage 1


Bijdrage van Leen Lagerwerf


In het prille begin van de examinering van molenaars werd alleen een landelijk examen afgenomen 
door DHM. Veelvuldig werd echter een kandidaat opgegeven, terwijl deze nog onvoldoende 
vaardigheden en kennis had om het examen met goed gevolg te kunnen afleggen. Dit resulteerde in 
het invoeren van een toelatingsexamen om een eerste selectie te kunnen doen en zo het aantal 
afwijzingen en gefrustreerde examinatoren en kandidaten te verminderen.

In de huidige structuur van de examinering van molenaars is er een toelatingsexamen uitgevoerd 
door het GVM gevolgd door een landelijk examen afgenomen door DHM. Beide examens worden 
tweemaal per jaar (apr/mei en okt/nov) afgenomen. De totale doorlooptijd kan hierbij 6 tot 9 
maanden zijn en wordt als te lang ervaren.

In samenspraak met de examencommissie van DHM zijn een aantal alternatieven ontwikkeld, te 
weten:


Alternatief Structuur Doorlooptijd 
(incl. toelatingsexamen)

1 4x per jaar (mrt, jun, sept en dec) een toelatingsexamen en 
een landelijk examen

4 tot 6 maanden

2a Afdeling heeft 3 of 4 kandidaten na toelatingsexamen; landelijk 
examen 2 maanden later 

4 tot 6 maanden

2b Cluster van afdelingen heeft 3 of 4 kandidaten na 
toelatingsexamen; landelijk examen 2 maanden later 

3 Samenvoeging toelatingsexamen en landelijk examen; geen 
examenperiodes; landelijke examinatoren; uitvoering bij 3 tot 4 
kandidaten

2 maanden

Stand-/beslispunten DHM: 
– Bij afwijzing minimaal 4 maanden tussen examen en herexamen(s); toelatingsexamen blijft een jaar 
geldig; maximaal 2 (her)examens in een jaar


– Niet meer rekening houden met niet-beschikbaarheid kandidaten voor vakantie enz., zodat 
complexiteit planning examens vermindert. Door snellere doorlooptijd kan kandidaat examenmoment 
kiezen en er rekening mee houden


– Meerdere momenten van administratieve verwerking van de gegevens moet uitvoerbaar zijn.


Stand-/beslispunten GVM: 

– Bij afwijzing minimaal 4 maanden tussen examen en herexamen(s); toelatingsexamen blijft een jaar 
geldig; maximaal 2 (her)examens in een jaar


– Niet meer rekening houden met niet-beschikbaarheid kandidaten voor vakantie enz., zodat 
complexiteit planning examens vermindert. Door snellere doorlooptijd kan kandidaat examenmoment 
kiezen en er rekening mee houden


– Verder verminderen van de totale doorlooptijd door verkorten van de minimale oefenperiode voor de 
kandidaten van 4 naar 6 weken.


– EAF en examenplanning automatiseren


DHM heeft voorkeur om te starten met alternatief 1 (4x per jaar examenmomenten) 


Welk alternatief heeft de voorkeur van het GVM?



