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GVM Jaarverslag over 2010 
 

Bestuur 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Sinds de ledenvergadering van april 2010 in Soest bestaat het bestuur uit: Theun Vellinga (voorzitter), 
Frans Tullemans (vice voorzitter en ledenadministratie), Andrien Muijsers (penningmeester),), Joyce 
Beneker (biotoop) en Ingrid Friesema (afdelingen) en Joke Klinkspoor (secretaris). Jan Jansen heeft 
zich teruggetrokken en Jop Kluis is bereid gevonden zijn plaats als ad interim in te nemen. Voor de 
bestuursleden Joyce Beneker, Andrien Muijsers en Joke Klinkspoor loopt de zittingstermijn april 2011 
af.  
Het bestuur heeft maandelijks vergaderd op een, voor de bestuursleden, centraal gelegen locatie, De 
Faam in Hoogland (nabij Amersfoort). 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie is sinds 2005 in handen van Frans Tullemans. 
Per 1 januari 2010 was het aantal leden 2040 leden, per 31 december 2010 was dit 2136 leden, een 
toename van 96. 
In 2010 werden 172 aanmeldingen verwerkt, werden 44 leden als “wanbetaler” uitgeschreven (niet 
betaald na een aanmaning) van de contributie en hebben 36 leden hun lidmaatschap opgezegd.  
 

Ledenbestand GVM  2010 +/- 2009 2008 2007 2006 2005 
Geslaagde leden windmolen 1102 55 1047 1017 997 961 949 
 watermolen 47 2 45 42 37 28 30 
Leden in opleiding windmolen 795 36 759 764 746 761 787 
 watermolen 47 5 42 47 51 49 42 
Donateurs  42 1 41 38 37 36 38 
Speciale donateurs  83 5 78 77 81 92 96 
Instructeur- vakmol.  18 -3 21 20 22 20 21 
Buitengewone leden  31 - 31 34 34 35 37 
Ereleden  7 - 7 7 7 7 7 

 
 
 
Bestuursexcursies 2010 
  
Het Gildebestuur gaat jaarlijks het land in om met een afdelingsbestuur van gedachten te wisselen en 
voeling te houden met “het veld”. Het bezoek is dit jaar geweest naar de afdeling Zeeland op 23 en 24 
april, de afdeling Gelderland heeft ons ontvangen op 19 en 20 november.  
De beide afdelingsbesturen hebben op de vrijdagavond verslag gedaan over hoe er wordt opgeleid 
binnen de afdeling en tevens hebben zij toegelicht op welke wijze de uitwisseling tussen de molenaars 
onderling wordt gestimuleerd door contactavonden en excursies. Het was waardevol om op de 
zaterdag daarop volgend met enkele bestuursleden op bezoek te gaan naar instructie) molens en 
daar gesprekken te voeren met eigenaars, instructeurs en leerlingen in opleiding. Natuurlijk was er 
ook veel aandacht van de landelijke bestuursleden voor de specifieke (regionaal eigen) kenmerken 
van molens.  

Examens  

De examencommissie van “De Hollandsche Molen” heeft in 2010 op 24 windmolens en 2 watermolens 
examens afgenomen. 
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Voorjaarsexamens Kandidaten Geslaagd  
Windmolen: 44 40 91 % 
Watermolens: 1 1 100% 
Najaarsexamens    
Windmolen 39 36 92 % 
Watermolen 2 1 50 % 
Totaal 2010 86 78 91 % 

 
 
Vergelijking slagingspercentages met voorgaande jaren: 
 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
91% 95% 90% 83% 84% 78,6% 75,5% 

  
 
 
Contactdag en opleidingsraad 
De doelstelling van de opleiding blijft nog steeds: “het draaien met een molen in onbelaste staat”. Wel 
leggen we de verantwoordelijkheden duidelijker vast. De leerling zelf is verantwoordelijk voor het 
volgen van de opleiding, hij/zij moet zelf het initiatief nemen. De instructeur is verantwoordelijk voor de 
invulling van de opleiding.  Het logboek is een goed hulpmiddel om overzicht te houden op de 
voortgang en biedt houvast voor zowel leerling als instructeur. De verantwoordelijkheden zijn ook 
vastgelegd in richtlijnen. We gaan ervan uit dat leerling en instructeur in goed overleg tot een goede 
samenwerking komen. Als er problemen zijn in de samenwerking kan men terecht bij de twee 
vertrouwenspersonen die het Gilde heeft.  
De basiscursus-mappen zijn niet te gebruiken als lesboek, wel als naslagwerk. In de opleidingsraad 
van november 2010 is afgesproken aan de lesstof nog enkele onderdelen toe te voegen en het om te 
vormen tot een “Handboek Molenaar”. 
Om de leerling en de instructeur te ondersteunen bij de opleiding, hebben we ervoor gekozen om 
lesbrieven te (laten) maken met praktijkopdrachten. Aan de lesbrieven wordt nog hard gewerkt door 
werkgroep III. Om de afdelingsbesturen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen zijn in 2010 
twee contactdagen / opleidingsraden gehouden waarbij de opleiding tot windmolenaar centraal stond. 
Tijdens beide dagen werden de afdelingsbesturen bijgepraat door werkgroep III, waarna er ruimte was 
voor discussie. Deze discussies werden als zinvol ervaren en de resultaten werden gebruikt bij de 
verdere ontwikkeling. Daarnaast werd er op basis van de tweede opleidingsraad een groep kritische 
lezers, bestaande uit examencommissieleden, afdelingsbestuursleden en instructeurs, samengesteld 
die de eerste set lesbrieven in meer detail heeft doorgenomen en van commentaar heeft voorzien.  
 
 
De Evert Smit biotoopprijs  
 
Voor onze jaarlijkse Evert Smitbiotoopprijs is voor het jaar 2010 door het bestuur toegekend aan de 
gemeente Cuijk. Zij is voor deze prijs voorgedragen door de Molenstichting Jan van Cuijk. Dit omdat 
de gemeente na overleg met de molenstichting bereid was om de biotoop van de molen Jan van Cuijk 
flink aan te pakken. Er is aan de overkant van de weg een flink bosgebied gekapt en voor de toekomst 
ligt een onderhoudsplan voor dit gebied klaar. Daarnaast is ook in de woonwijk bij de molen flink 
gesnoeid en gekapt waardoor ook aan de andere zijde van de molen de windvang en de zichtbaarheid 
van de molen flink zijn verbeterd.    
 
 

Ondersteunende activiteiten 

Gildebrief  
 
In 2010 verschenen vier nummers. In overleg met het bestuur is besloten het soms wisselende aantal 
pagina’s standaard 32 te laten worden. In de redactie zijn het afgelopen jaar geen veranderingen 
opgetreden. Hein Steinz heeft te kennen gegeven zich met ingang van de nieuwe jaargang terug te 
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trekken uit de redactie. Wel heeft de redactie versterking gekregen van Joos Lensink voor met name 
fotowerk.  
Uitgangspunt voor de Gildebrief blijft de molenaar in al zijn facetten. Het blad wil daarom ook 
uitdrukkelijk een platvorm zijn voor meningen en opvattingen die onder molenaars leven en waar ook 
bijzondere invalshoeken passen. Ambachtelijk Korenaars Gilde, Platvorm Houtzaagmolenaars, 
watermolenaars, of andere invalshoeken als een kijkje over de grens passen daarin.  
De Gildebrief wordt over het algemeen goed ontvangen en de redactie hoopt dat molenaars en 
bestuurders van het Gilde de weg naar het blad zullen blijven vinden met opmerkingen en suggesties 
die aan de kwaliteit van het blad kunnen bijdragen. 
 
Gildewebsite  
 
Als webmaster zorgt Frans Tullemans voor beheer en opbouw van de website.  
 
 
Gildeverzendingen  
- Entreepakketten 
In 2010 werden er 173 entreepakketten verstuurd, hetgeen wederom een duidelijk boven gemiddelde 
groei is (gemiddeld 120). Hieronder zijn ook een aantal pakketten voor watermolenaars, een groep die 
toch blijft groeien. 
Inmiddels is ook de provincie Overijssel, in navolging van Noord-Brabant en Noord Holland, 
overgegaan op het laten toesturen van de entreepakketten naar een van de afdelingsbestuursleden, 
die het dan persoonlijk met een begeleidend praatje overhandigt, meestal op de instructiemolen in 
tegenwoordigheid van de instructeur. 
Dit jaar is er voor het eerst een pakket in de post verdwenen, zodat ik een tweede pakket moest 
toesturen. Later is betreffende (eerste) pakket toch terugbezorgd bij mij, met de mededeling dat het 
niet was opgehaald door de geadresseerde. Deze had echter nooit een briefje van de besteller 
gevonden. 
- Lesstof  
Eind 2009 was het noodzakelijk de gehele lesstof opnieuw te laten drukken. De lesstof is nu in 2 
katerns samen gedrukt zodat snel een volledig pakket samen te stellen is. Ook kwam een katern met 
de nieuwe exameneisen de inhoud aanvullen. Echter gaandeweg 2010 kwamen we erachter dat in 
enkele hoofdstukken (hoofdstuk 2, 10  en 15) wat onvolkomenheden zitten door het overzetten van 
WP naar Word. Er zijn daardoor spaties ontstaan midden in woorden, waardoor de leesbaarheid erg 
benadeeld wordt. Ik heb daartoe een erratum met excuus toegevoegd mat daarin het aanbod 
eventueel het betreffende hoofdstuk te vervangen, indien gewenst. 
Doordat het aantal leden een gestage groei kent, schat ik in dat we in de tweede helft van het jaar 
door de lesstof heen zijn. 
- Informaties en andere artikelen 
Er blijft belangstelling voor de (oude) informaties. Ook is er steeds vraag naar nieuwe afleveringen. De 
lesbrieven over de Korenmolen en de Poldermolen blijven voortdurend in de belangstelling. Ook de 
badge voor op de overall is een gewild artikel. Omdat de voorraad op raakt, moet overwogen worden 
een nieuwe voorraad te laten maken (nog 35 stuks). Ditzelfde geldt ook voor de speldjes die de 
geslaagden krijgen (nog 72 stuks; dus voor één jaar) 
- De Gildebrief wordt tegenwoordig in goede aantallen gedrukt, zodat aan het eind van het jaar de 
exemplaren van het lopende jaar ongeveer op zijn. De jaargangen 20089 en 2009 zijn helemaal op, 
2010 bijna. De oudere Gildebrieven geef ik zoveel mogelijk weg op (molen)bijeenkomsten, 
informatiemarkten, molenfeesten, etc.  
 
 
Werkgroep III: Opleidingen (Theun) 
In goed overleg met De Hollandsche Molen zijn de exameneisen uitgewerkt en vastgesteld. Met het 
bereiken ‘de nieuwe exameneisen’ is nagedacht over de invoering er van. Werkgroep III werkt 
planmatig aan de implementatie van de herziening en richt haar pijlen op de bijstelling van de 
checklist en het ontwikkelen van de lesbrieven. Zij denkt dat in 2011 te kunnen afronden. Het eerste 
nieuwe examen zal pas in 2012 in het voorjaar plaats kunnen vinden. 
Op grond van de exameneisen is de checklist aangepast. Ervaringen met het gebruik van het logboek 
opgedaan in enkele provincies zijn er in verwerkt. Het logboek kan zondermeer integraal gebruikt 
worden. Gelijktijdig met de exameneisen is ook het logboek vrijgegeven om er mee te gaan werken. 
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Met de examencommissie van De Hollandsche Molen zijn afspraken gemaakt om de overgang soepel 
te laten verlopen.  
Aan de hand van een prognose van de te ontwikkelen lesbrieven is een inventarisatie gemaakt van de 
lesstof die er bij hoort. Tevens is gekeken naar mogelijkheden om vertegenwoordigers van 
molengerelateerde organisaties zoals ARBO, RCE te betrekken bij het vaststellen en beschrijven van 
bijzondere lesstof.  
De aanzet tot een opleiding  is vertaald naar een opleidingsplan. Op grond van dit plan zijn sponsoren 
benaderd om de invoering te kunnen financieren. Het opleidingsplan is ook het vertrekpunt voor de 
lesbrieven. 
De aanzet tot het schrijven van bepaalde lesbrieven ligt bij de werkgroep, de uitvoering is in handen 
van een extern bureau met professionele didactische ondersteuning.  
 
 
Examencoördinator voor het Gilde 
 
De taak van examencoördinator wordt uitgevoerd door John Houben. 
 
 
Bliksemafleidercontrole  
  
Bliksemafleidercontrole is een service van het Gilde ten behoeve van haar leden. Deze activiteiten 
worden gecoördineerd door Leo Tiggelman en het controleteam, 5 man sterk, wordt gevormd door  de 
heren: Hendrik-Jan Berghuis, Jurriën Jongman, Evert van Rooijen, Leo van Someren en Ton van der 
Heiden. Onze controleurs hebben in 2010 van 33 molens de bliksemafleiderinstallatie gecontroleerd. 
Doordat de winterse perikelen zich al in een vroegtijdig stadium hebben aangediend hebben we één 
molen moeten doorschuiven naar 2011. Verderop in deze Gildebrief treft u het jaarverslag over 2010 
van de coördinator aan waarin u meer gedetailleerde informatie kunt vinden. Voor dit jaar is de 
“orderportefeuille” al weer redelijk goed gevuld. Uit de provincies Groningen en Utrecht hebben we al 
aanvragen ontvangen voor in totaal 25 molens. Dit neemt niet weg dat er nog veel meer bij kan dus 
schroomt u niet om een aanvraag voor een controle in te dienen. Deze service bieden wij u als Gilde 
van Vrijwillige Molenaars kosteloos aan en onze controleurs willen er ook in dit jaar weer graag met 
veel enthousiasme tegenaan. 
 
Verzekeringen 
 
Voor onze noodzakelijke buffer ter dekking van de WA+ en de WA verzekeringen hebben we een 
goed  jaar achter de rug. 
 
Aan premie ontvingen we van onze leden: €  25.000,- 
We betaalden premie en andere kosten: € 19.000,- 
We keerden aan eigen risico uit:  €      -     
 
Uit dit staatje valt op te maken dat we dit jaar weer meer ontvangen hebben voor de verzekeringen 
dan dat we uit moesten geven. 
Wat we over hebben, ongeveer € 6.000,- gaat in de reservepot voor minder goede jaren, in deze 
schadevoorziening zit nu een bedrag van € 40.000,- 
 
Toch was niet alles rozengeur en maneschijn. 
Van deze cijfers valt namelijk niet af te lezen dat we wel te maken hebben gehad met een ernstig 
molenaars ongeval  waarbij het persoonlijk letsel zo groot en blijvend was dat onze Ongevallen 
Verzekering uit heeft moeten keren. 
 
 

Zwolle, januari 2011 
 

Joke Klinkspoor, secretaris. 
 


