
Jaarverslag 2012 
 
2012 is het jaar van het 40 jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Wat in 1972 
begonnen is door een aantal jonge enthousiaste mensen is in 40 jaar uitgegroeid tot een vereniging 
met ruim 2100 leden. In de 40 jaar is er veel veranderd en is het Gilde professioneler geworden. 
Vanuit enthousiasme en bevlogenheid zijn veel zaken tot stand gekomen, maar is er vanuit 
betrokkenheid ook veel strijd geleverd. 
Wat echter in al deze jaren hetzelfde is gebleven, is het vrijwillige karakter van het Gilde. Wekelijks 
en soms zelfs dagelijks zijn wij als lid van het bestuur of afdelingsbestuur, als coördinator, instructeur 
of molenaar bezig om nieuwe molenaars op te leiden en de molens te laten draaien en malen. 
 
In 2012 is het project “De Nieuwe Molenaar” succesvol afgerond. De lesbrieven zijn uitgereikt op de 
Molenaarsdag van 28 januari 2012. In de Gildebrief heeft u hier uitgebreid over kunnen lezen. 
Inmiddels worden de lesbrieven volop gebruikt bij het opleiden van nieuwe molenaars. 
Dit jaar is een begin gemaakt met de herziening van de opleiding voor watermolenaars. Een 
enthousiaste werkgroep heeft snel gezorgd voor betere kopieën van de lesstof en werkt aan verdere 
verbeteringen van de lesstof en de opleiding. 
Voor de lesstof voor de windmolens is de voortgang niet zo groot als gehoopt. Tekstuele herziening 
van onze basiscursus vraagt meer tijd en organisatie dan vooraf gedacht. 
De vraag om een meerjarenvisie is in 2012 wel gerealiseerd. Hieraan is veel aandacht door het 
bestuur besteed. Eerst zou er een werkgroep komen, maar deze is uiteindelijk niet ingesteld. Het 
bestuur heeft de voorkeur er aan gegeven om met haar voorstel van de visie een ronde langs de 
afdelingen te maken en meningen en reacties op deze visie te inventariseren. In 2012 zijn bijna alle 
afdelingen bezocht en kan een definitieve visie bijna worden opgesteld. Deze visie komt ter discussie 
en besluitvorming op de ledenvergadering van 6 april 2013. 
Onderdelen van de visie zijn al aangepakt of er is een begin mee gemaakt. In 2012 is een begin 
gemaakt met een nieuwe folder en poster om mensen op het Gilde te attenderen. Op de 
Molenaarsdag 2013 is de folder aangeboden aan de voorzitter van De Hollandsche Molen. De roep 
om voor meer op te leiden dan alleen het “draaien voor de prins” is voorzichtig opgepakt door te 
kijken naar samenwerking met het Platform Houtzagers. 
In 2012 is er samengewerkt met het DaVinci College in Gorinchem. Studenten van de opleiding 
Marketing hebben 300 molenaars benaderd met een enquête. Ruim 60% van hen heeft deze 
enquête ingevuld. De enquête geeft een beeld van hoe een gemiddelde molenaar er uitziet. Met 
deze uitslag gaan we als bestuur kijken hoe we gerichter nieuwe molenaars kunnen vinden. 
Het bestuur heeft in 2012 ook tijd en energie geïnvesteerd in het verbeteren van de contacten met 
de werkgroep Nationale Molendagen en in de samenwerking met De Hollandsche Molen. In de 
werkgroep Veiligheid is er samengewerkt met De Hollandsche Molen en het Ambachtelijk 
Korenmolenaars Gilde. Vanuit dit overleg is het initiatief genomen om veiligheidscoaches per 
afdeling te benoemen. Deze veiligheidscoaches kunnen helpen bij het invullen van de Risico-
Inventarisatie en Evaluatie en bij andere veiligheidsvraagstukken.  
De personele bezetting in dit bestuursjaar was krap. Jan Chris Wagenaar is nagenoeg het gehele jaar 
niet beschikbaar geweest door de gevolgen van een auto-ongeval. Alle werkzaamheden die met de 
biotoop hebben te maken, hebben stilgelegen. De opleidingscoördinator, Jop Kluis, kon vanwege zijn 
gezondheid, niet de bijdrage leveren die hij wenste en treedt daarom terug als bestuurslid. Veel 
zaken zijn opgevangen door de andere bestuursleden. Andere zaken zijn helaas blijven liggen. 
Het bestuur heeft maandelijks vergaderd op een, voor de bestuursleden, centraal gelegen locatie: De 
Faam in Hoogland. Hiernaast hebben we door de vele bespreekpunten ook maandelijks een overleg 
via Skype gehouden. Dat betekende dat we van één naar twee vergaderingen in de maand zijn 
gegaan.  
 
Bestuurssamenstelling 



Sinds de ledenvergadering van 21 april 2012 in Leerdam bestaat het bestuur uit: 
Theun Vellinga   voorzitter 
Jop Kluis   vicevoorzitter, opleidingscoördinator 
Bas de Deugd   secretaris 
Reinier den Uijl   penningmeester 
Ingrid Friesema   afdelingscoördinator 
Jan Chris Wagenaar  biotoopcoördinator 
Frans Tullemans  ledenadministratie 
 
Frans Tullemans en Jop Kluis zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. Ingrid Friesema is aftredend 
maar stelt zich herkiesbaar. 
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
 
De penningmeester 
Het was een druk jaar voor de penningmeester. Met vallen en opstaan is hij het jaar doorgerold. Tijd 
voor de molens was er weinig, maar zodoende was er meer tijd voor de financiën. 
Deze investering in tijd is vooral te merken aan twee zaken: de verzekeringspremies en de 
automatische incasso’s van de contributies en de premies. 
Een gesprek met de verzekeraar over de hoogte van de WA-plus premie verliep voorspoedig en in 
mei had de penningmeester de zekerheid, dat het Gilde een aanzienlijk lagere premie hoefde te 
betalen voor de WA-plus verzekering. De hoogte van de WA-plus premie is nu slechts € 5,00 (dit was 
€ 13,00). 
Voorts heeft de penningmeester een hogere dekking bij de ongevallenverzekering aangekaart voor 
zowel het bedrag na overlijden als de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd wordt na een ongeluk. 
De premie van de ongevallen verzekering is daardoor wel omhoog gegaan van € 7,80 naar € 11,00. 
Let wel: u bent niet verzekerd als u geen contributie betaald heeft. Dat geld voor zowel de WA-
verzekering als alle andere verzekeringen. In de polis staat nadrukkelijk omschreven, dat alleen leden 
die de contributie betaald hebben ook gebruik kunnen maken van de WA-verzekeringen. De 
ongevallenverzekering is net als de WA-plus verzekering vrijwillig. 
Onze verzekeraar wil tijdig geïnformeerd worden bij schade. Schademeldingen die niet binnen twee 
maal 24 uur gemeld zijn, worden door de verzekeraar niet in behandeling genomen. Ondanks 
herhaald verzoek om tijdig aan de bel te trekken, kwam er toch nog een schademelding aan een 
molen te laat binnen. Uit coulance is toch een uitkering gedaan. 
Ook heeft een van onze leden in 2011 ernstig letsel opgelopen, waarvoor de verzekeraar in 2012 tot 
uitkering is overgegaan. 
Verder heeft de penningmeester met de bank besproken om de contributie- en verzekeringsgelden 
via een automatische incasso te innen. Dit heeft hij geweten. Inmiddels zijn er drie ordners 
machtigingen verwerkt en een 900-tal enveloppen open gemaakt die op het antwoordnummer 
binnen kwamen. 
In de toekomst hopen we ook de verwerking van de mutaties wat anders te kunnen doen door de 
aanschaf van een nieuw softwarepakket voor zowel de ledenadministratie als de financiële 
administratie. 
Een punt van aandacht voor de leden blijft, dat zij bij betalingen hun lidnummer vermelden. 
 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie is sinds 2005 in handen van Frans Tullemans. 
Per 1 januari 2012 was het totaal aantal leden 2134, per 31 december 2012 was dit nog 2126 leden, 
dit betekent een afname van 8. 
In 2012 werden 152 aanmeldingen verwerkt, werden 82 leden uitgeschreven wegens het niet 
betalen van de contributie (ook niet na een aanmaning) en hebben 78 leden hun lidmaatschap 
opgezegd. 
 



 
 
Ledenbestand GVM  2012 +/- 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Geslaagde leden windmolen 1163 40 1123 1102 1047 1017 997 961 949 

 watermolen 54 6 48 47 45 42 37 28 30 

Leden in opleiding windmolen 749 -29 778 795 759 764 746 761 787 

 watermolen 51 -1 52 47 42 47 51 49 42 

Donateurs  33 -9 42 42 41 38 37 36 38 

Speciale donateurs  69 -13 82 83 78 77 81 92 96 

Instructeur-vakmoln.  18 -1 19 18 21 20 22 20 21 

Buitengewone leden  31 - 31 31 31 34 34 35 37 

Ereleden  5 -1 6 7 7 7 7 7 7 
 
Examens 
De examencommissie van De Hollandsche Molen heeft in 2012 op 23 windmolens en 4 watermolens 
89 examens afgenomen. 
 
Voorjaarsexamens Kandidaten Geslaagd  
Windmolen: 38 34 89 % 
Watermolens: 6 6 100 % 
Najaarsexamens    
Windmolen 42 40 95 % 
Watermolen 3 3 100 % 
Totaal 2012 89 83 93% 
 
Vergelijking van de slagingspercentages met voorgaande jaren: 
 
Jaar Slagingspercentage Kandidaten 
2012 93% 89 
2011 88% 69 
2010 91% 86 
2009 95% 63 
2008 90% 58 
2007 83% 72 
2006 84% 76 
 
Gildewebsite 
Als webmaster zorgt Frans Tullemans voor beheer en opbouw van de website. Hier zijn verder geen 
bijzonderheden te vermelden. 
 
Bestuursexcursie 
Het Gildebestuur gaat jaarlijks het land in om met een afdelingsbestuur van gedachten te 
wisselen en voeling te houden met “het veld”. Op 8 en 9 juni heeft het bestuur een bezoek 
gebracht aan de afdeling Friesland. Op de vrijdagavond werd verslag gedaan over het reilen 
en zeilen van de afdeling binnen de provincie waar ook het Gild Fryske Mounders actief is in 
het opleiden van molenaars. Op zaterdag bezochten drie bestuursleden een aantal molens in 
de provincie en hadden daarbij waardevolle gesprekken met leerlingen en molenaars. 



 
Contactdag en opleidingsraad. 
Bij de opleidingsraad van 23 juni en 3 november 2012 is veel aandacht besteed aan de 
taakomschrijving van de instructeur en de stagemolenaar. Er is een belangrijke stap vooruit 
gezet in een gezamenlijke visie op wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Verder zijn 
afspraken gemaakt over de training van instructeurs. Ook zijn procedures voor 
toelatingsexamens en landelijke examens nogmaals tegen het licht gehouden en gezorgd dat 
er geen misverstanden meer kunnen ontstaan. 
De taken van de veiligheidscoaches per afdelingen zijn eveneens in de opleidingsraad 
besproken. 
De opleidingsraad functioneert daarmee nog steeds als een zeer waardevol overlegorgaan 
voor het bestuur en de provinciale afdelingen. 
 
De Evert Smit biotoopprijs 
De Evert Smit-biotoopprijs ging in 2012 naar De Stichting Schermer Molens en Landschap Noord-
Holland voor het herstellen van de molenbiotoop van de Strijkmolens bij Rustenburg.  De biotoop 
van deze molens was zeer slecht door bomen, struiken en kleine bebouwing die in de loop der tijd 
rondom de molens zijn ontstaan. Na een grondige voorbereiding, gestart in 2006, werd het project 
volledig afgerond en geopend in september 2011.  

De degelijke wijze waarop de voorbereiding van het verbeteringsproject van start is gegaan, de 
nauwe betrokkenheid van omwonenden, agrariërs, de Stichting Schermer Molens en Landschap 
Noord-Holland heeft het bestuur overtuigd van de nominatie. Voor toekomst als naast de biotoop 
ook de molens weer geheel draai en maalvaardig zijn gerestaureerd geloven wij alle goeds. De prijs 
wordt in april 2013 uitgereikt.  

Veiligheidsoverleg 
Het gestarte veiligheidsoverleg is voortgezet. De nieuwe veiligheidsmap is uitgekomen. Er is 
gewerkt aan een procedure en een formulier voor de melding van (bijna)ongelukken. De 
melding blijft anoniem en dient ter lering. 
 
Ondersteunende activiteiten 
Examencoördinator voor het Gilde 
De taak van examencoördinator wordt ingevuld door John Houben. In samenspraak met de 
examencommissie zijn enkele aanpassingen in de formulieren doorgevoerd om het werk 
efficiënter te laten verlopen. 
 
Coördinator bliksembeveiligingsinstallaties 
Voor leden van het Gilde wordt de controle op de bliksembeveiliging van wind- en 
watermolens kosteloos uitgevoerd. De Werkgroep Bliksemafleidercontrole functioneert 
inmiddels 25 jaar. In die periode is de werkgroep gedurende 15 jaar gecoördineerd door Dick 
Abelskamp. Op 1 januari 2003 heeft hij het stokje aan Leo Tiggelman overgedragen. 
De groep van controleurs is nog steeds vijf man sterk, maar de bezetting is enigszins 
gewijzigd. Controleur Evert van Rooijen werkt sinds 2012 samen met Johan Krone met als 
doel een betere continuïteit van de controlewerkzaamheden. Johan Krone heeft zich 
hiervoor op de Molenaarsdag 2012 als controleur aangemeld. Samen pakken zij de controles 
in Overijssel, Gelderland (m.u.v. de Betuwe), Utrecht en Noord-Holland op. Groningen, 



Friesland en Drenthe worden door Hendrik-Jan Berghuis bediend en Ton van der Heiden is in 
Zuid-Holland en de Betuwe actief. Last but not least verzorgt controleur Leo van Someren de 
provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 
In 2012 heeft dit uiterst gemotiveerde clubje bij 47 windmolens de bliksembeveiliging 
gecontroleerd. Het aantal molens waarbij niets op de bliksembeveiliging viel aan te merken 
is voor het eerst in jaren drastisch gestegen. In deze Gildebrief licht de coördinator de 
uitgevoerde controles in 2012 in een kort verslag toe. 
 
Leerdam, februari 2013 
 
Bas de Deugd, secretaris 


