
Notulen Bestuursvergadering 22 augustus 2022 
Online via Zoom. Aanvang: 19:30 uur 
Aanwezig: Erik Kopp, Tom Kreuning, Geert Jonker, Peet Wessels, Kees Kammeraat en 
Annemie Driessen.  
Gast: Gerard Troost (RCE) 
 

1. Opening en vaststellen agenda. Welkom aan Gerard Troost van de RCE. 
2. Notulen vorige vergadering dd. 20-6-2022 en naar aanleiding van. Fonds voor 

cultuurparticipatie heeft de aanvraag voor subsidie aan de vertaling van de 
handboeken afgewezen. Wouter Pfeiffer van de RCE is bezig met potjes geld welke 
niet uitgegeven zijn om deze eventueel voor de vertaling van de handboeken te 
gebruiken. 

3. Presentatie Gerard Troost: Hij pleit voor Speelmolens in elke afdeling binnen twee 
jaar. Op een speelmolen krijgen jeugdigen meer verantwoording en hopelijk trekt dit 
meer jeugd aan. De Bliksembeveiliging controle door het Gilde wordt door de RCE 
zeer gewaardeerd. Doorgroeien is het advies. 

4. Ingekomen stukken: Uitnodiging voor de molenaarswisseling op de Bovenmolen te 
Zevenhuizen. Annemie en Kees gaan ernaartoe. Er is een email van Nico v.d. Broek 
over de oprichting van een stichting die in biotoopzaken kan helpen. Het Gilde mist 
eigenlijk een jurist. Gezocht: een juridisch adviseur voor het Gilde. Tom reageert op 
Nico en Erik stuurt de mail naar lid en notaris Heribert Delicaat. 

5. Uitgaande post: geen 
6. Veiligheid: Op 30 augustus is er een gesprek met Erik Kateman die aangegeven heeft 

veiligheidscoördinator te willen worden. 
7. Opleidingszaken: Kees is bezig om instructeursvergaderingen te bezoeken. Tijdens de 

komende OR worden de volgende punten besproken: 1. De opleiding korenmolenaar 
en 2. De stand van zaken wat betreft de instructeurs. David Henneveld gaat in de 
maalweek van Zuid-Holland iedere avond een weerbericht maken. De tekst van 
hoofdstuk 8 over het weer wordt nog steeds als moeilijk bevonden. Kees Kammeraat 
en David Henneveld gaan er nog eens naar kijken. Er wordt ook nog gekeken waar de 
volgende weercursus wordt gegeven. 

8. Preventie- en integriteitsbeleid/ Vertrouwenspersonen: er wordt nog aan de tekst 
geschaafd. 

9. Afdelingszaken: de voorzitter van NB is afgetreden. Erik heeft een goed gesprek met 
hem gehad. Hij gaat zich meer op lokale zaken richten. Er zijn kandidaten voor het 
nieuwe bestuur. In november tijdens de afdelingsvergadering wordt er afscheid 
genomen en worden de nieuwe bestuursleden voorgesteld. 

10. Jubileum: 
Jubileumcommissie: september is Zuid-Holland maand. Het canvas kan na afloop van 
het jubileum eventueel naar diverse molenmusea.  
Update jubileum budget: het ziet er goed uit. 
Biotoopprijs watermolen kan worden uitgereikt tijdens de contactavond NB op 18 
oktober aanstaande in de Emmamolen te Nieuwkuijk. Erik en Annemie gaan er heen.  
Er moet worden nagedacht over attenties voor de mensen die het jubileum hebben 
gemaakt. 



11. Verenigingszaken: 
OR voorbereiden: Kees over de opleiding. Erik over nieuw lidsoort.  
Jong Ambacht uitnodigen?  
Klachtencommissie: Erik overlegt met DHM 
Werkgroep verzekeringen: geen nieuws 
Werkgroep website/naamwijziging: nieuwe bijeenkomst wordt gepland 
Logo: het nieuwe logo gaat bestaan uit het beeldmerk dat er al was. De letters gaan 
in dezelfde grootte worden Gilde van Molenaars, waarbij ‘Gilde van’ boven en 
‘Molenaars’ onder het beeldmerk komen te staan. Derk Jan Tinga wordt gevraagd dit 
te realiseren. 
Webwinkel/molenwinkel i.s.m. DHM 
Gildebrief: Mark Dwarswaard wil stoppen en heeft opvolging. Bas de Deugd blijft 
voorlopig aan als hoofdredacteur 

12. Rondvraag: Hub van Erve: wanneer is de BBQ? 
Erik: Wat geven we als cadeau aan de 100-jarige DHM? Molenzeil met 100 
geschilderde molens? 

13. Volgende vergadering: dinsdag 20 september 19:30 uur via Zoom 
 
 
Agenda 2022: 

23 augustus: overleg met DHM over NMD 
1 september aftrap ZH Warmond 
10/11 september: Open Monumentendagen 
17 september: Molenjongerendag, Het Pink, Koog aan de Zaan 
1 oktober aftrap Noord Brabant 
15 oktober: Opleidingsraad, De Meern 
18 oktober Contactavond Molenstichting NB Emmamolen Nieuwkuijk, molenbiotoopprijs 
28 oktober aftrap Drenthe 
5 november: BBQ 
9 november: Molenadviesraad DHM 
12 november: immaterieel erfgoed dag KIEN: Openluchtmuseum Arnhem 
14 november: voorzittersoverleg 
25 november: uitreiking erfgoedprijs aan Erfgoedhuis Zuid-Holland 
10 december: Molenaarsdag/afsluiting jubileumjaar Openluchtmuseum Arnhem 

 
 

 


