
 

 

Verslag online Bestuursvergadering 22 november 2021 

Tijd: 20:00 uur online via ZOOM 

 

1. Aanwezig: Erik Kopp, Geert Jonker, Tom Kreuning, Peet Wessels, Kees Kammeraat en 
Annemie Driessen (notulist). 

2. Notulen vorige vergadering dd. 25-10-2021 worden goedgekeurd. 

3. Actielijst: Erik Kopp gaat op 1 december naar Leen Lagerwerf om het presentje te 
overhandigen. Is gebeurd.  

4. Ingekomen stukken: Opleiding Molenaarsknecht. Erik heeft geantwoord. Wordt vervolgd. 
Een soort bindingsdiploma spreekt Kees erg aan. Het wordt geagendeerd in de volgende 
OR.  

5. Uitgaande post: geen. De brief voor jubileumbijdrage van bedrijven is in de maak.  

6. Bestuursmededelingen: Vertalingen: er zijn 4 offertes ontvangen van vertaalbureaus. Het 
totaalpakket kost 26.000 – 32.000 euro. Externe financiering is van belang om het straks 
gratis te kunnen aanbieden. TIMS en de Nederlandse UNESCO commissie (Mw. Ferrier) 
kunnen nog gevraagd worden of zij iets kunnen betekenen. 

7. Opleidingszaken: notulen OR van 2-10-2021 ter goedkeuring: Erik stuurt nog wat 
opmerkingen. Daarna volgt plaatsing op de website. 
Voorstel is om de weercursus van David Henneveld volgend jaar in Noord-Holland te 
houden. Kees Kammeraat neemt dit met David op. Kees wordt graag uitgenodigd op de 
instructeurs avonden in het land om handvaten aan te bieden en om te zien waar behoefte 
aan is. 

8. ALV 2022: locatie in Limburg wordt gezocht.  

9. Jubileum 2022: Peet is druk met 15-1. Op 29-11 is er een briefing met KH. Draaiboek en 
sprekers zijn vastgelegd. Op 7 december is er een generale ZOOM meeting met 
synchronisatie van de beelden. Op 15-1 is er om 09:30 uur een generale repetitie. 
Naambordjes worden verzorgd. Posters, stickers en een banner worden door de 
Bunschoter verzorgd. Offerte van het Zaans Museum is goedgekeurd.  
Elke maand komt er een nieuwsbrief. Persbericht is in de maak en wordt in overleg met 
KH gepland. Per afdeling mogen twee bestuursleden en twee andere leden komen. 
De reclamecampagne die wij cadeau krijgen van DHM wordt binnenkort besproken. 
De recordpoging moet steeds onder de aandacht blijven. 
Voor het organiseren van de fototentoonstelling hebben de fotografen Laura en Bianca 
bedankt. Hoe gaat dit verder. Ramon Kroes laat ook foto’s afdrukken.  
Geert vraagt zich af wanneer er moet worden vastgelegd voor de eindmanifestatie. Er kan 
misschien nog wat van de toegangsprijs af omdat het met een MJK gratis is. 

10. Verenigingszaken 

Er zijn wat website perikelen en André Canrinus kijkt ernaar. De welkomstbrieven zijn 
kritisch bekeken door Kees en teruggestuurd naar Willem Boender.  
Er is een opvolger voor Willem Boender: Piet van Doorn gaat eerst meelopen met Willem. 
Overzichten instructeurs en bestuursleden afdelingen: Annemie is er nog mee bezig. 
Naamswijziging lijst van aan te passen zaken. Geert heeft een Excel spreadsheet gemaakt. 
Ereleden kandidaten: er zijn geen criteria. Er is geen reden om de drie kandidaten geen 
erelidmaatschap te geven. Wordt vervolgd. Op de ALV met een persoonlijke tekst. Erik 
moet gevoerd worden met goede info. Het speldje wordt geregeld door Tom. 



 

 

Biotoopprijs kandidaten: Riet Meijer uit NB zet zich in voor de watermolens in NB. De 
gemeente Alkmaar zet zich in voor de Molen van Piet die je nu nog niet ziet.  

Marloes Stofferis had zich aangemeld voor de ledenadministratie en is t.z.t. misschien wel 
beschikbaar voor een bestuursfunctie. 

 
Eindejaar attentie: wat en wie? Adressenlijst van afdelingsbestuursleden, instructeurs en 
commissieleden. Geert informeert bij de Bunschoter over de zalm. Eventueel natural bulbs 
als plan B. 

11. Rondvraag:  
Kees: Jan Wieffer is nog in de slag met Friesland over de verzekeringen. Het Gild wil 
waarschijnlijk het gehele pakket aan verzekeringen wat het Gilde heeft ook gaan 
overnemen. Een datumprikker is uitgegaan. 
Peet: stuurt de onderbouwing voor de biotoopprijs rond. Daarna pas bekendmaking in 
overleg met NB. 
Annemie is in Overijssel geweest: de afdeling is unaniem om de opleiding zo te houden als 
het is.  
Erik is bij de molenadviesraad geweest. Het molenaarscontract is weer behandeld.  
Het monumentencongres was niet zo geschikt voor het Gilde.  

12. Volgende vergadering 3 januari om 19:30 zoomen.  
 

 

Agenda 2021: 

10 november: Molenadviesraad DHM, Amersfoort 

11 november: Nationaal monumentencongres, Amsterdam 

19 november: Molencontactdag DHM, Oldebroek is geannuleerd 
 

Agenda 2022: 
 
15 januari: aftrap jubileumjaar en uitroepen jaar van de molenaar: Zaans Museum 

31 maart: presentatie jubileumboek (onder voorbehoud): Krijtmolen D’Admiraal 
 
2 april: ALV Limburg Frankenhofmolen 

9 april: wereldrecordpoging molendraaien 

16 april: Jaarvergadering DHM? 

10 december: Molenaarsdag/afsluiting jubileumjaar NOMA 


