
Verslag van de ledenvergadering 2015 van  

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 

 

welke zaterdag 4 april 2015  gehouden werd in het 

 
 Stoomgemaal “Hertog Reijnout” in de Arkemheenpolder bij Nijkerk. 

Zeedijk 6 
3861 MD Nijkerk 

  
  
1. Opening. Berichten van verhindering ontvangen van  o.a. Pieter Hazelager, Derk Jan Tinga, Mark 

Dwarswaard, Theun Vellinga, Reinier den Uijl. Jan Wieffer, Frans Tullemans, Barend Zinkweg en Hub 
van Erve. 
 

2. Bestuursmededelingen: Bas de Deugd en Theun Vellinga treden af. Tom Kreuning neemt het 
secretariaat over. Bas de Deugd gaat nog even door nu als waarnemend voorzitter met beperkte inzet. 
Er is een vacature voor een nieuwe voorzitter en een bestuurslid communicatie.  
Een benoemingscommissie gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter. De benoemingscommissie bestaat 
uit Karel Ouendag, Ton Maas, Hub van Erve en Gert Tutert. Het is de bedoeling in het najaar tijdens een 
extra ledenvergadering de nieuwe voorzitter te benoemen waarna Bas de Deugd aftreedt. 
 

3. Vaststellen verslag ledenvergadering 2014: Het verslag wordt door de vergadering onder applaus 
vastgesteld.  
Naar aanleiding van het verslag van de A.L.V. 2014 zijn de exameneisen en checklist herzien. Er is een 
spaarrekening geopend bij de ASN bank. Er is inzicht in de opbouw van het ledenbestand en de 
vertrekredenen. De geldstromen van de afdelingen zijn in kaart gebracht. In de opleidingsraad is 
gepraat over hoe om te gaan met verplicht vrijwilligerswerk. De Molengidsen cursus wordt uitgerold. 
Leerpunten vanuit de incidentenregistratie en de herziening lesstof heeft stilgelegen maar gaat 
binnenkort weer opgepakt worden, zo ook de instructeuropleiding / ondersteuning. 
 

4. WA plus voor MIO’s, molenaars in opleiding. Penningmeester Karel Ouendag licht dit toe. Voorstel om 
het op te nemen in het entreepakket voor eerstejaarsleerlingen met de achterliggende gedachte dat als 
ze eenmaal verzekerd zijn ze dit ook blijven. Na een jaar wordt bekeken of dit werkt. Bart Slooten: Stel 
het voor leerlingen verplicht. Mark Ravesloot: is de helft dan helemaal niet verzekerd? Ranko Veuger: 
onverzekerd betekent dat ze WA wel hebben? De WA verzekering heeft iedereen. De WA plus 
verzekert schade aan molens. Wat is de opzichtclausule? Dingen die van jezelf zijn kun je niet 
verzekeren. Harm: de vrijblijvendheid is weg bij de eerstejaars. Het prijsverschil is 5 euro, waar praten 
we over. Greetje Steernberg: Bescherm de eigenaren, stel verzekering verplicht.  
De vergadering gaat accoord: Alle leerlingen WA plus verplicht. 
 

5. Jaarverslag Gilde 2014: De bestuurssamenstelling in 2014: Theun Vellinga (voorzitter), Bas de Deugd 
(secretaris), Karel Ouendag (penningmeester), Drewe Schouten (molengidsen), Ingrid Friesema 
(afdelingen), Mark Dwarswaard (opleidingen) en Tom Kreuning (communicatie). Het jaarverslag staat 
op de website. Er was in 2014 een record aantal geslaagden (89). Vijf procent is meer dan 10 jaar bezig 
en 15 % is langer dan 5 jaar bezig. Door de mannen van de bliksembeveiliging zijn 73 molens 
gecontroleerd en er is een handboek in de maak. De veiligheidscoördinator meldt dat er onvoldoende 
gebruik wordt gemaakt van de incidentenregistratie. Het duurt vaak erg lang voordat er meer bekend 
wordt van grote incidenten. Moeten we ons dan druk maken over kleine incidenten? We moeten gaan 
laten zien dat we nadenken over wat we doen aan veiligheid.  



 
6. Financieel verslag 2014 en begroting 2015: Penningmeester Karel Ouendag licht dit toe. De stukken 

staan op de website. De inkomsten zijn relatief stabiel en de uitgaven minder. Er is 15.000 euro over en 
dat is zes euro per lid. De inkomsten zijn hetzelfde gebleven. De uitgaven zoals begroot.   

 
Vragen: Wat als een eigenaar een veiligheidscoach inhuurt?  Kost 25 euro. Ranko Veuger: Wat doen we 
met de reserve?  
Kascommissie bestond uit Gerard Barendse, Pierre Konings en Harke Slagter. Gerard neemt het woord 
en leest de verklaring voor. Bestuur wordt gedechargeerd. De kascommissie rouleert: Pierre Koning is 
aftredend. Ton Maas volgt hem op. Uitgangspunten Begroting 2015: staat op de website. Vragen zijn: 
Moet de contributie omlaag? Verzekering in contributie? Dat lost het probleem niet op maar dan gaat 
de contributie omhoog. Je geeft dan meer uit. Verplicht verzekeren gaat niet. De leden gaan accoord 
met de contributie zoals die is.  

 
7. Besluiten over formele stukken:  

• Bijlagen bij Huishoudelijk Reglement: jongeren: geldigheid conceptversie nog 1 jaar aanhouden 
omdat het nog niet klaar is.  

• Klachtenprocedure wordt vastgesteld. Is er sprake van een strafbaar feit dan gaat de politie 
daar over.  

• Handboek afdelingsbesturen heeft een aantal kleine aanpassingen ondergaan:  accoord 
• Leeftijdseisen bij examens: accoord 
 

8. Voortgang Meerjarenvisie 
       Belangenbehartiging staat op de website. 

Molengidsen Drewe Schouten neemt het woord:  Moet je molenaar zijn om molengidsinstructeur te 
worden? Nee. De cursus kost 75 euro, kosten instructeur zit er bij in. Waar zitten  de kosten: huur, 
koffie. De kosten van de molengidsinstructeursdag worden door het Gilde betaald.  
Molenaarscontract is gereed en wordt met de Hollandsche Molen besproken. 
 

9. Molentoekomst:  Met de Hollandsche Molen is gewerkt aan het project Molentoekomst en dan met 
name het onderdeel ‘vrijwilligerswerk’.  Op 3 juni worden de resultaten gepresenteerd tijdens een 
congres in De Munt te Utrecht. 
 

10. Uitreiking Biotoopprijs: Er waren vier genomineerden voor de Evert Smit biotoopprijs 2014. De 
biotoopprijs is uitgereikt aan Hans de Mars voor zijn onderzoek naar watermolenlandschappen.  

 
11. Rondvraag: Ada Meurs: Waarom ging de Molenaarsdag niet door?  Omdat  er geen (financiële) 

overeenstemming met het Openluchtmuseum gerealiseerd kon worden. Ton Maas vertelt over het 
examen aanmeld formulier dat nog steeds niet goed wordt ingevuld. 
John Houben stelt voor om legitimatie te tonen bij examen, maar dat ligt lastig. 
 

12. Sluiting. De waarnemend voorzitter sluit de vergadering. Negentig leden hebben de presentielijst 
getekend. Voor alle deelnemers was er een speciale Gildevlag. Alle afdelingen kregen een groot 
formaat Gildevlag.  
 
Na de lunch werd het stoomgemaal op stoom gebracht en kon het in werking bezichtigd worden. De 
kledinglijn, bestaande uit bodywarmers en fleecevesten was in de pauze te koop. 
In de middag was de uitreiking van de certificaten voor de geslaagden van de korenmolenaarscursus 
van het ambachtelijk korenmolenaarsgilde.  



 

 


