
Notulen ledenvergadering 6 april 2013 
38 leden (als ik goed heb geteld) 

Afmeldingen: Kees Loeven, Ton Maas, Dick Jan Braaij, Leo Tiggelman, Wilma van den Broek, Tom 

Kreuning 

 

1.       Opening 

De voorzitter opent de vergadering en spreekt zijn dank uit richting RCE dat we gebruik mogen maken 
van deze lokatie.  
 

2.       Bestuursmededelingen 

Er wordt nog een extra agendapunt  (lidmaatschap) aan de agenda toegevoegd. 

Een ieder wordt uitgenodigd om folders, posters en recente gildebrieven mee naar huis te nemen voor 

verdere verspreiding op de molen. 

 

3.       Vaststellen verslag ledenvergadering 2012 

Geen opmerkingen of vragen. Bij deze vastgesteld. 

 

4.       Jaarverslag 2012 

De bestuurssamenstelling  wordt getoond: er zijn momenteel 3 leden aftredend waarvan 1 herkiesbaar. 

Het ledenaantal stagneert, hoewel het aantal geslaagden door stijgt. In 2012 deden 89 leerlingen 

examen van wie er 83 slaagden. Slagingspercentage over de afgelopen jaren is rond de 90%. 

Veiligheid en molens: er is een brede samenwerking tussen DHM, AKG, GVM en sinds kort ook het 

Gild Fryske Mounders. De nieuwe veiligheidsmap is klaar en de moleneigenaren zijn op de hoogte 

gesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan het instellen van veiligheidscoaches per afdeling, volgende week 

(13 april 2013) is de eerste bijeenkomst. De watermolenaarsopleiding wordt nu onder handen 

genomen. Er is begonnen met verbetering van de kwaliteit van het materiaal. De voorzitter krijgt van 

Jo Meessen (voorzitter commissie watermolenaarsopleiding) de nieuwe versie ter plekke aangeboden. 

Er zal nog verder naar de inhoud van de cursus gekeken worden. Tenslotte start in 2013 de herziening 

van het handboek windmolenaar (redactionele slag plus toevoeging paar nieuwe hoofdstukken) 

evenals de opleiding van de instructeurs. 

Is er bekend waarom 86 mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd? Nee. 

Hoe ziet de samenwerking met het Gild Fryske Mounders? Allereerst is er samenwerking wat betreft 

veiligheid. Er zal ook gekeken worden of ook het GFM examen erkend kan worden binnen GVM, 

andersom is dit al het geval. Dit is eenmalig al eens gebeurd begin jaren 2000. Als dit gebeurt, dan 

moet dit goed gecommuniceerd worden met duidelijke toelichting naar de achterban. Dit geldt alleen 

voor GFM, verder zal het GVM vasthouden aan het standpunt dat er één landelijke organisatie is en 

dat dat zo moet blijven. Buitenlandse examens worden op dit moment niet erkend. Dit jaar zal er wel 

een bezoek aan Duitsland worden gebracht om onder andere hierover te praten. 



 

5.      Financieel verslag van de penningmeester 

·         Financieel verslag 2012 & begroting 2013 

De penningmeester geeft een korte uitleg bij de cijfers zoals ook in de Gildebrief zijn gepubliceerd. Er 

zijn afgelopen jaar geen kosten geweest voor de vertrouwenspersonen. Daarom zijn er ook geen kosten 

opgevoerd op de begroting van 2013. Om het belang van de vertrouwenspersoon te onderstrepen toch 

opnemen in de begroting. De verzekeringspremie is omlaag gegaan door onderhandelen met de 

verzekeraar. Mogelijk dat er zelfs nog iets af kan. Er is een nieuwe website, vandaar meer kosten. Dit 

is eenmalig om het op te zetten. Daarna zal het weer lager zijn.  De opleiding is duurder, dit komt 

omdat er een aantal extra zaken gedaan zal worden. Werving van leden valt onder 

Communicatie/Gildebrief.   

·         Verslag Kascommissie 

Controle door de kascommisie heeft plaatsgevonden en alles zag er goed uit. Penningmeester/bestuur 

is hiermee gedechargeerd. 

·         Vaststelling jaarrekening 

·         Vaststelling begroting 2013 

Er zal alsnog kosten voor de vertrouwenspersonen opgenomen worden in de begroting, verder is de 

begroting goedgekeurd. 

·         Benoeming kascommissie en reservekascommissie 

De kascommissie bestaat nu uit John Houben, Gerard Barendse en Pierre Konings. Harke Slagter geeft 
zich op als reservelid. 
 

6.       Bestuurswisseling 

Frans Tullemans en Jop Kluis stoppen als bestuurslid. Frans is 8 jaar bestuurslid geweest en tijdens het 

jaar afwezigheid van Theun opgetreden als voorzitter. Jop moet om gezondheidsredenen stoppen. 

Nieuwe bestuursleden: Mark Dwarswaard als opleidingscoördinator en Tom Kreuning als 

communicatie/PR. De voordracht van beide heren wordt goedgekeurd, evenals de tweede 

bestuursperiode van Ingrid Friesema. 

 

7.  Lidmaatschap: als bestuur willen we Jan den Besten voordragen als erelid. Dit wordt bij deze 

aangenomen. Hij kon helaas vandaag niet aanwezig zijn. Binnenkort gaat het bestuur bij hem langs om 

hem een oorkonde te overhandigen. Hij was de eerste instructeur, heeft dit lang gedaan en heeft lesstof 

geschreven.  

 

8.       Meerjarenvisie 

Vanuit de afdeling Noord-Holland kwam de opmerking dat er een meerjarenvisie moest komen. Het 

eerste plan was om een werkgroep op te stellen. Uiteindelijk is er een plan opgesteld en daarmee is het 



bestuur langs de afdelingen gegaan. Belangrijkste punten zijn: brede werving van nieuwe molenaars; 

meer doen aan gastheerschap, oa door molengidsen; doorgaan met verbeteren opleiding, oa door 

opleiden van instructeurs; meer doen met de molenfuncties (malen, zagen, olieslaan), niet alleen 

draaien voor de prins. 

Een derde van de leden is in opleiding, kunnen we die niet bewegen om dit af te ronden. We hebben 

geen goed beeld waarom leerlingen ‘eeuwige studenten’ worden, dit kan verschillende redenen 

hebben. Wat we kunnen doen, is dit beeld helder proberen te krijgen. 

Profesionalisering van de vereniging: hier wordt vaak negatief tegen aan gekeken. Het staat hier vooral 

voor verbeteren van de vereniging, uitbesteden van bepaalde zaken. 

Voorstel voor aanvulling: is het mogelijk om ook een training te organiseren voor examinatoren? In de 

examencommissie is dit al gebeurd. Dit zou ook moeten kunnen voor de toelatingsexaminatoren. 

Wordt toegevoegd. 

Kan er niet vaker verslag worden gedaan over de vorderingen in de Gildebrief. Wordt toegevoegd. 

Belangenbehartiging staat er niet duidelijk in. Hier moeten we zeker iets mee. Het staat wel in de 

meerjarenvisie, maar moet prominenter. Het zou dan op dezelfde manier als vertrouwenspersoon 

kunnen, maar belangenbehartiging gaat verder. Zal in een werkplan uitgewerkt worden. 

Er staat dat het meerjarenvisieplan breed gedragen wordt. Daarvoor moeten er brede discussies 

gehouden worden. Dit is breed besproken, niet in alle afdelingen op een contactavond maar 

merendeels wel. Anders in ieder geval op afdelingsbestuur / instructeurs niveau. Daarnaast wordt 

iedereen uitgenodigd voor de ALV en kan dus iedereen zijn mening hierover geven. 

 

8.       Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 

De statutenwijziging stond al lang op de planning, maar met de meerjarenvisie en toevoeging van de 

houtzagersgroep is het nu alsnog opgepakt. Eerst zal de motie van Jan Jansen en Pieter Hofkamp 

bediscussieerd worden. Opmerkingen vanuit de zaal: 

- De motie suggereert dat elke afdeling even groot is. Een andere vereniging heeft ervaring 

opgedaan met een dergelijke structuur en is er van terug gekomen. 

- Geen interesse om het te veranderen. Wel bestaat het idee dat de ALV en de opleidingsraad 

parallele werelden zijn. Hier zijn weinig afdelingsbestuursleden aanwezig en ik hoor weinig 

terug van hen vanuit de opleidingsraad. 

- Toelichting van de motie was aanmatigend evenals de wijze van indienen. Het is veel werk dat 

niets oplevert. 

- Iedereen moet zijn motie kunnen inbrengen. Dit is geen motie van wantrouwen. Al ben ik 

tegen.  

- Er moet wel nagedacht worden over de bestuurssamenstelling, afdelingen staan niet 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij zijn daardoor in hun dagelijkse 

werkzaamheden niet gedekt, en hierover moet nagedacht worden.  



- Er is een nieuwe samenstelling van de redactie van de Gildebrief, dit zou moeten leiden tot 

meer informatie vanuit opleidingsraad. 

Er wordt gestemd over de motie: 3 stemmen tegen, 4 onthoudingen, rest is voor. Conclusie is 

verwerping van de motie. 

 

Aanpassingen Statuten: 

• Bijstellen van het doel: geschiedenis van de molens toevoegen. Zit in exameneisen en ….. 

• Gezinsleden. Het lidmaatschap zegt iets over de verzekeringsstatus. Speciale 

gezinslidmaatschappen zal in het HHR geregeld moeten worden. In de nieuwe website / 

ledenadministratie zijn er hiervoor meer mogelijkheden. 

• Gelijkwaardig diploma, wat houdt dat in? Wordt omschreven in het HHR. 

• Jeugdleden zijn verzekerd, maar er zal wel duidelijk geregeld moeten worden wat ze mogen 

doen per leeftijd in HHR. Er is geen ondergrens geregeld. 

• Expliciet opnemen dat rechtspersonen alleen onder D en B kunnen vallen 

• Stemrecht geldt ook voor molengidsen  

• Donateur is lid? Nee. Betaalt geen contributie maar doet een donatie. Formulering moet 

hiervoor aangepast worden in meerdere artikelen. 

• Artikel 9B, lid 2: instructeur-vakmolenaars eruit en molengidsen erin 

• Artikel 9D, lid 1 is conflicterend met HHR artikel 3 

• Artikel 12: geen bedrag noemen, “door de ALV vast te stellen bedrag” en bedrag in het HHR 

zetten 

• Artikel 19: er ontbreekt een stukje tekst 

• “der leden” à “van de leden” & “tenminste” moet (meestal) “ten minste” zijn 

 

Aanpassingen Huishoudelijk Reglement 

• Afdelingsbesturen halen hun bestuursleden uit de afdeling. Voorstel van een nieuw 

afdelingsbestuurslid komt dus vanuit de afdeling en het landelijk bestuur benoemd dan 

vervolgens het nieuwe bestuurslid. 

• Houtzagersplatform toevoegen (functie-geörienteerde afdeling). In plaats van een eigen 

vereniging dit platform toevoegen als “nieuwe” afdeling binnen GVM. 

• Jeugdleden zijn vanaf hun 16e verjaardag in opleiding. Is dit consequent in HHR en statuten (1 

januari vs verjaardag) 

• 1 april royement bij niet betalen contributie, maar vanaf 1 januari onverzekerd (?) In de 

aanmaning staat vermeld dat er voor 1 april betaald moet worden. 

• Artikel 3, lid 2, ‘waar mogelijk 8 weken’, maar ‘8 dagen’ ook nog laten staan. Spoedeisende 

gevallen à ook 8 dagen en niet 2 dagen. 



• Afdeling Houtzagersplatform moet nog verder uitgewerkt worden, maar is alvast in het HHR 

opgenomen 

• Is in twee afdelingen ingeschreven staan mogelijk? 

• Artikel 4 lid 2: hier meer aandacht voor belangenbehartigen. Maar eerst verder uitwerken in 

een werkplan bij de meerjarenvisie, daarna kan dit in het HRR verder aangescherpt worden 

• Artikel 4 lid 4: afdelingen moeten naast de jaarrekening ook een begroting indienen; ook de 

molengidsen toevoegen  

• Artikel 6: het afdelingsbestuur kiest uit haar midden, moet zijn uit ‘zijn midden’ 

• Artikel 4 lid 8: er zitten 2 fouten; voorstel HHR op afdelingsniveau moet vanuit landelijk 

bestuur komen. 

• Artikel 5b: ‘ondermeer’ toevoegen; + de groepen ‘vertrouwenspersoon, webmaster, biotoop’ 
• Artikel 6 lid 5: Examencommissie toevoegen dat dit de examencommissie van de Hollandsche 

Molen is. Zin loopt niet: Bij staking van de stemmen wordt geacht het voorstel te zijn 

verworpen. 

• Artikel 7 lid 3: Alles tussen haakjes weg 

• Artikel 8 lid 2: splitsen naar windmolen en watermolen; ‘30 uren praktijklessen’ moet zijn ‘30 

praktijkuren’ 

• De praktijkuren moeten aaneengesloten zijn, en er mag niet langer dan 1 jaar tussen twee 

opeenvolgende praktijkdagen zitten. 

• Artikel 14:  “zijn van mening dat” ze niet juist behandeld zijn. Benoemingstermijn voor 

afdelingsbestuursleden toevoegen.  

Het HHR wordt aangepast op basis van de gegeven opmerkingen, maar zal volgend jaar 

terugkomen met bepaalde onderdelen. 

 

9. Rondvraag 

- Wordt het houtzaagplatform vergelijkbaar als het AKG? Dit moet allemaal nog uitgewerkt worden. 

- Hoe zit het met de redactie van de Gildebrief? Huub van Est is geen eindredacteur meer, Mark 
Dwarswaard heeft dit overgenomen. De bedoeling is om de nadruk in de Gildebrief meer op 
molenaars dan op molens te gaan leggen. Daarnaast: lever vooral materiaal aan! 

- Is er ondertussen al meer bekend over het ernstige ongeluk in Kinderdijk? Nee, dit ligt nog steeds bij 
de officier van Justitie. Zodra er meer bekend is, zal dit worden teruggekoppeld. 

- Klopt het dat het diploma 5 jaar geldig is? Nee. 

- Een compliment richting het bestuur voor het vele werk dat is verzet, vooral wat betreft de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement. 

 



Opmerkingen uit mail van Ton Maas (28 maart), wat hiermee te doen?: 

Namens het bestuur van de afdeling; 
1. De wijzigingen van de statuten en het HHR m.b.t. de afdeling en het toelatingsexamen worden door 
ons ondersteund. 
2. De meerjarenvisie wordt door ons ondersteund. 
3. Wij staan achter het standpunt van het bestuur m.b.t. de motie Jansen/Hofkamp. 
4. Wij hebben aandacht gevraagd voor een aansprakelijkheidsverzekering van toepassing op 
de toelatingsexamens. Toegezegd is dat e.e.a. zou worden bekeken. Wat is de stand van zaken? 
4. Als bestuur dienen wij jaarlijks een verantwoording en een begroting in. Hierop wordt niet 
gereageerd noch aan/opmerkingen noch accordering. Een positief/negatief saldo van de afdelingen is 
ook niet terug te zien in de jaarrekening van de vereniging of zit dat ergens in verwerkt?  
  
Persoonlijke opmerking; 
Ik ondersteun alle aanpassingen en wijzigingen in de statuten en het HHR.  
 


