
 

 

Notulen bestuursvergadering Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 

Maandag 3 januari 2022 om 19:30 uur via ZOOM 

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

2. Notulen vorige vergadering dd. 22-11-2021 worden goedgekeurd 
 

3. Actielijst: het presentje voor Leen Lagerwerf is afgeleverd door Erik Kopp. 
 

4. Ingekomen stukken: 
 - DHM over bijdrage aan RI&E: 1000 euro van het Gilde. 
 - Afd. Utrecht over de roeden problemen. In maart verschijnt het rapport van het 
onderzoek. Het afdelingsbestuur Utrecht is er nu bij betrokken. Hulp vanuit het landelijk 
bestuur is aangeboden. 
 - Diverse kerstkaarten 
 - Overlijden van Gerrit Olink 
 

5. Uitgaande post: kerstkaarten en zalmen. Brief van Annemie naar familie van Gerrit Olink. 
Er zijn ongeveer 50 e-mails en brieven aan potentiële sponsoren gestuurd. 
 

6. Bestuursmededelingen: - BTW perikelen:  
Midden vorig jaar ontvingen het Gilde een brief van de belastingdienst Heerlen om wat 
formulieren in te vullen. Alles ingevuld en opgestuurd. De afdeling Utrecht-’t Gooi moest 
eind vorig jaar aantonen dat wij een BTW-vrije organisatie zijn. Vanuit Heerlen stuurden 
ze toen een brief waarin staat dat we geen BTW hoeven te betalen. De betreffende 
ambtenaar belde later weer om ons te vertellen dat we toch BTW plichtig zijn en omdat 
we al met de belastingdienst bezig waren vond hij dat niet leuk. Wij zouden frauduleus 
zijn en de BTW-plicht zou per 1 juli 2022 dan ingaan. Er zou nog een brief gestuurd 
worden maar tot op heden is de brief niet gekomen.  
 
Op 17 februari is er weer een internationale workshop over hoe je molenaars opleidt. De 
molenjongeren hebben een aantal filmpjes gemaakt op de Facebook-pagina van de 
molenjongeren. Peet maakt contact met de jongeren voor de filmpjes. 
 
Vertalingen handboeken: Op 17/1 is er een digitaal overleg met de RCE over een 
bijdrage voor de vertaling. KIEN en UNESCO worden ook gevraagd voor een bijdrage. 
 
Bestuurslid bij DHM: het is niet officieel vastgelegd dat het Gilde een bestuurslid 
aanlevert. Gerard Sturkenboom volgt Hub van Erve op als voorzitter van de 
examencommissie op en komt ook in het bestuur van DHM. 
 
Website: Een aantal wensen is bij Genkgo neergelegd door André Canrinus over de 
bedragen bij aanmelden als windmolenaar om watermolenaar in opleiding te worden en 
vv. en ook bij de aanmelding tot donateur om een ander bedrag te kunnen invullen. 
 
Internationaal: Er is contact met Alain Goublomme uit België over de opleiding en 
examens. Dit om te kijken of er erkenning kan komen. 
 
Richtlijnen om instructeur te worden: Noord-Holland gaat iets inbrengen in de komende 
OR. 
 
Hoe bedanken we onze donateurs? Er zijn nu meer dan 100 donateurs. Per email? 
 
 
 



 

 

7. Veiligheid: 
Ongevallen op Renkumse molen en nabij watermolen de Mast. Erik heeft beide 
slachtoffers gesproken en er zijn bloemen gestuurd. 
RI&E digitaal wordt nog ontwikkeld. 
Erik Kateman heeft in de vorige werkgroep veiligheid gezeten. Hij gaat de nieuwe 
werkgroep waar Hay Janssen in zit, ondersteunen. 
In het voorjaar kan er misschien weer een veiligheidsdag georganiseerd worden. 
Er zijn nu keurmeesters voor de veiligheidssets maar hoe registreren ze de resultaten? 
Haij Jansen maakt hiervoor een documentje. Er zijn geen officiële papieren van de 
huidige sets. Het beste is om een nieuwe nul situatie te maken. Ook de reiskosten van 
de keurmeesters kunnen worden gedeclareerd. 
 

8. Opleidingszaken: 
- het document MIO-verslag van Ton Bolster zou op de website kunnen als aanvullend 
instructiemateriaal. Kees heeft de bestanden en gaat ze bekijken. 
- valbeveiliging bij watermolenaars: de afdeling Overijssel stelt dit verplicht bij alle 
kandidaat watermolenaars. Het is eigenlijk alleen noodzakelijk bij werken boven de 2,5 
meter. Komt dit voor bij een watermolen? Afdelingen mogen niet hun eigen exameneisen 
stellen. Dit wordt in de komende OR besproken. 
- samenstelling toelatingscommissie examen watermolen: De commissie moet tenminste 
uit één watermolenaar bestaan. Dit onderwerp wordt nogmaals in de OR gebracht. Erik 
Kopp beantwoordt Jan Wieffer. Dit zou ook in een watermolen OR al eens besproken 
zijn. 
In de OR van maart 2022 wordt verder ook over de verkorte opleiding gepraat. De 
leeswijzer heeft verder geen input gehad. 
 

9. ALV 2022: zaterdag 2 april 2022 
Locatie Frankenhofmolen, Weijerweg 4, 6291 NL Vaals 
Streaming door wie? Martijn Coenraads heeft het ooit toegezegd. Zo eenvoudig 
mogelijk. Stemmen tijdens ALV of eerder per mail? 
Het plan is om drie ereleden te gaan benoemen. Gegevens van deze drie leden naar 
Erik sturen voor de speech. 
 

10. Jubileum 2022: 
Opening jaar van de molenaar: Een feestje met honderd mensen gaat sowieso niet 
lukken i.v.m. de Coronamaatregelen. Met 30 personen zou misschien kunnen echter 
doorgang is onzeker. Peet heeft contact met KH. 
Slotmanifestatie misschien op 1 oktober i.v.m. Corona. 
Stand van zaken Jubileumboek: het plan is om het boek te gaan weggeven aan alle 
leden met daarbij een bedelbrief voor een bijdrage. 
Recordpoging: De aanmeldingen komen nog steeds binnen. Er wordt geprobeerd om 
boven de 1000 molenaars/molens uit te komen. 
Sponsoren voor het jubileum: er komt mondjesmaat geld binnen. 
 

11. Verenigingszaken:  
- De uitbreiding van het aantal pagina’s in het jubileumjaar wordt toegestaan. Erik Kopp 
meldt dit aan Bas de Deugd 
- Jaarverslag 2021: input naar Tom Kreuning 
 

12. Rondvraag:  
Geert: door een demonstratie van het ambacht molenaar in het openluchtmuseum 
Arnhem kunnen we misschien wat van de prijs af krijgen voor de slotmanifestatie.  
Peet: Cinie van Steenis is 50 jaar molenaar op 15-1. Er is al eerder afgesproken dat de 
afdelingen de jubilarissen in het zonnetje zetten. 
Annemie: over de afdeling Utrecht die op het websiteformulier afdeling Utrecht-’t Gooi 
moet heten. André Canrinus regelt dit.  
 



 

 

13. Volgende vergadering  7 februari 19:30 
 
 
 

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

17 januari: Promotie ambacht van molenaar (13-14 uur) RCE online 

17 februari: Internationale workshop over hoe je molenaars opleidt 

12 maart: Opleidingsraadvergadering 

31 maart: Presentatie jubileumboek: Krijtmolen D’Admiraal 
 
2 april: ALV Limburg Frankenhofmolen Vaals 

9 april: Wereldrecordpoging molendraaien 

13 april: Molenadviesraad DHM (11-14 uur) 
 
23 april: Jaarvergadering DHM, De Eenhoorn Amersfoort 

7/8 mei: Nationale Molendagen 
 
9 juni: Unesco dag 

10 september: Open Monumentendag 
 
10 december: Molenaarsdag/afsluiting jubileumjaar Openluchtmuseum Arnhem 

 


