
 

 

Notulen Bestuursvergadering 14 maart 2022 
Online via Zoom 
 
Aanwezig: Erik Kopp, Tom Kreuning, Geert Jonker, Peet Wessels, Kees Kammeraat en 
Annemie Driessen 
 

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering dd. 7-2-2022 worden vastgesteld. 
3. Ingekomen stukken: Belastingdienst betreffende btw-plicht: Het Gilde verkoopt 

lessen en daar moet belasting over geheven worden. Er kan pas bezwaar ingediend 
worden als de eerste termijn is ingediend. In 2021 is er 11.000 euro aan BTW 
betaald. Het Gilde gaat waarschijnlijk 3 euro per lid aan BTW betalen. Wellicht gaan 
we erop vooruit. Administratief ziet boekhoudster Andrien Muijser er niet tegenop.  

4. Uitgaande post: Uitnodigingen Boek presentatie in Amsterdam. 
5. Bestuursmededelingen: 

Jong Ambacht heeft een bestuur van zeven leden. Er wordt een contactdag 
georganiseerd. De molenjongeren is een vriendengroep. Ze willen starten met een 
Facebookpagina en een filmpje. Hoe willen ze nieuwe jongeren aantrekken? Er is in 
Friesland ook een groepje actief die jongeren d.m.v. de maatschappelijke stage bij de 
molens probeert te betrekken. Het toerisme is ook belangrijk. Er moeten molens zijn 
waar jongeren welkom zijn. Jong Ambacht wil graag spreektijd op de ALV. Dat is 
akkoord want ze vormen een nieuwe commissie. Wat gaat de centrale boodschap 
worden? Peet Wessels begeleidt dit namens het bestuur.  

6. Veiligheid: Schade door diverse stormen is op OR gemeld. Er was een staartbreuk 
door achterstallig onderhoud.  

7. Opleidingszaken 
Opleidingsraad van 12-3: nabespreking: 
De gewijzigde aanmeldingsprocedure loopt nog niet. Er zouden twee knoppen 
komen; belangstelling en lid worden. Erik neemt contact op met André.  
Er is gesproken over de roeden problematiek. De aanbevelingen voor de molenaar 
moeten in het handboek verwerkt worden. Kees Kammeraat gaat dit bekijken en er 
komt dan een schrijven naar de instructeurs.  
Voor wie is de leeswijzer? Fred Bloemendaal en Kees Kammeraat hebben overleg 
gehad. Er is geen bezwaar tegen de leeswijzer maar voorkomen moet worden dat het 
weer een dik pakket wordt. De opzet van Fred heeft dezelfde omvang als de 
exameneisen. Het is minder gedetailleerd. De versie van Fred wordt aangepast en 
wordt de leeswijzer. De versie van Kees krijgt een andere naam. Er komen dan twee 
documenten op de website. Het zijn hulpmiddelen.  
Aanpassen van de opleiding: 
1. A blijft gehandhaafd maar er is wel gevraagd of er iets aan de grijze theorie gedaan 
kan worden. Er is onbalans tussen de stof en de aandacht op het examen. Voor de 
overige theorie moet er een duidelijke leeswijzer komen. Dat zit eigenlijk al in de 
leeswijzer van Kees Kammeraat.  
2. De instructeurs moeten verplicht met de examens van DHM mee gaan lopen. Ze 
weten nogal te vaak niet wat er gevraagd wordt tijdens de examens.  
3. Optie C1 wordt uitgewerkt. De studielast moet omlaag. Het begint met de 
korenmolen. Traject B laten we even liggen. C1 is iets afwijkends wat er nog niet is. 



 

 

De examencommissie laat het over aan de directie van DHM maar wil toch 
meedenken.  
Statuten en HHR: het onbelast draaien vervalt.  
Digitaal Examen Aanmeld Formulier wordt ingevoerd. Een examencommissie tijdens 
een toelatingsexamen watermolenaar moet watermolenaars bevatten.  
Instructeurs en stagemolenaars gaan een VOG aanvragen. Het preventiebeleid moet 
op de website en waarna er gratis VOG’s kunnen worden aangevraagd.  
Webshop: plan is om de webshop uit te besteden.  
Lid van Maalploeg wordt ingevoerd als nieuwe lidsoort.  
Klachtencommissie wordt even geparkeerd. De continuïteitscommissie kan misschien 
ook wel klachtencommissie worden. Vertrouwenspersonen als klachtencommissie 
voor het hoofdbestuur? 
Instructiemolen in Groningen met zelfzwichting: Voor het examen moet minimaal 
negentig uur op een molen met zeilen en mag 60 uur op een molen met 
zelfzwichting. Dit moet in de notulen van de OR. De exameneis is dat je met zeilen 
om moet kunnen gaan.  
Valbeveiligingssets op alle molens? De molenadviesraad wordt gevraagd om 
voldoende sets. Dit geldt ook voor watermolenaars. 

8. Afdelingszaken: advertentie in de Gildebrief kost nu 180 euro voor een kwart pagina 
in 4 nummers. De kosten worden nu verhoogd naar 250 euro.  

9. ALV 2022 van 2 april: agenda standaard, jong ambacht toevoegen, ereleden. Als de 
nieuwe ereleden er niet zijn gaan we naar ze toe in de jubileummaand. Canvas 
onthulling. Instemmen met statuten en HHR wijzigen. Instemmen met financieel 
jaarverslag. Nieuwe kascommissie en de begroting. Voorzitter kascommissie wordt 
Robert Habing en de tweede persoon is Michiel Baltussen. Een derde wordt gezocht. 
Stemmen via email vòòr 30 maart. Tom regelt dit met Simone Verscheure. 
Vergaderstukken op de website: begroting en gewijzigde statuten en HHR. 

10. Jubileum 
Jubileumcommissie: Het Gilde heeft een reclamecampagne van DHM aangeboden 
gekregen. Het doel is om meer molenaars te krijgen. Rond 14 mei wordt gestart. Er is 
te weinig aandacht voor het jaar van de molenaar in deze campagne.  
Jubileumboek presentatie is op 31 maart in Amsterdam.  
Activiteiten afdelingen: de afdeling Drenthe wil een receptenboekje met fietsroutes 
uitbrengen. Er is 3000 euro extra nodig. Dat is naar de andere afdelingen toe niet 
correct. De afdeling moet eigenlijk zelf sponsoring zoeken.  
Biotoopprijs: wordt vervolgd. 
Recordpoging molendraaien: er zijn nu ruim 600 molens die meedoen. 
Sponsoring; enkele sponsoren hebben geld overgemaakt. Geert gaat nog naar NOMA 
om wat van de prijs af te krijgen (museumkaart, vriendenloterijkaart).  
Het molenboekje van Jos Betting kan als geschenk aan DHM gegeven worden. Idee? 

11. Verenigingszaken 
Naamsverandering: commissie instellen: André, Tom, Peet, Geert.  
Ledenadministratie: Piet uitnodigen in volgende bestuursvergadering.  

12. Rondvraag: geen bijzonderheden. 
13. Volgende vergadering: 25 april 2022 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agenda 2022: 
 
17 februari: Internationale workshop over hoe je molenaars opleidt 

1 maart: aftrap afdeling Groningen 

12 maart: Opleidingsraadvergadering De Meern 
 
25 maart: ALV Gild Fryske Mouders, Poppenwier 

29 maart verzekeringsoverleg in IJlst 

31 maart: Presentatie jubileumboek: Krijtmolen D’Admiraal 14-17 uur 

1 april online Molencontactdag  
 
2 april: ALV Limburg Frankenhofmolen Vaals  

9 april: Wereldrecordpoging molendraaien 

13 april: Molenadviesraad DHM (11-14 uur) 

15 april: landelijke examendag 
 
23 april: Jaarvergadering DHM, De Eenhoorn Amersfoort/ Afscheid Leo Endedijk 

7 mei: aftrap Noord-Holland  

14/15 mei: Nationale Molendagen 

3 juni aftrap: Overijssel  
 
9 juni: Unesco dag, Utrecht 

11 juni: Immaterieel erfgoeddag KIEN, Woerden 

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

 
 


