
 Verslag Buitengewone Algemene Ledenvergadering                        
Datum: Zaterdag 7 november 2015. Tijd: 14:30 – 16:30 uur 
Plaats: Hotelschool Het Klooster te Amersfoort 
 
Op zaterdagmiddag 7 november 2015 was een deel van de leden naar Amersfoort getogen om de 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering bij te wonen. In de ochtend was aldaar ook de opleidingsraad 
bijeen gekomen voor haar overleg. De leden werden op deze vergadering bijeengeroepen om een nieuwe 
voorzitter te kiezen. Na het vertrek van Theun Vellinga, die om gezondheidsredenen moest stoppen, was de 
vereniging voorzitterloos. Bas de Deugd, vicevoorzitter, heeft toen als waarnemend voorzitter de belangen 
van de vereniging behartigd. Tom Kreuning heeft het secretariaat overgenomen.  Een benoemingscommissie 
is vervolgens op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter.  
De Buitengewone Algemene Ledenvergadering werd gehouden in het leerhotel Het Klooster. Het Klooster 
werd in de jaren vijftig gesticht door paters van de orde van de Kruisheren. De orde begon met de 
verzorging van rooms-katholiek onderwijs voor jongens in het Gooi. In 1947 verhuisden de broeders en de 
school naar Amersfoort. In dat jaar deden de eerste deelnemers van de school hun (staats)examen en begon 
men aan het uitbouwen van de school tot een volwaardig Gymnasium en een HBS. Onderwijs werd op dat 
moment nog in noodgebouwen gegeven, tot in 1956 Het Klooster werd opgeleverd. Al snel had de school 
ruim 400 deelnemers, het deelnemersaantal bleef groeien tot circa 900 in de jaren zestig. 
Er traden vanaf het midden van de jaren zestig geen nieuwe Nederlandse leden meer tot de orde toe; in 1999 
waren er nog vier bewoners. De Kruisheren besloten Het Klooster te verlaten, voordat het moment aan zou 
breken dat zij niet meer in staat zouden zijn om het te beheren. Het gebouw staat met de komst van MBO 
Amersfoort nog steeds in het teken van onderwijs.  
 
De aanwezigen werden welkom geheten door waarnemend voorzitter Bas de Deugd. Het verslag van de 
vorige Algemene Ledenvergadering van 4 april 2015 welke gehouden werd in het stoomgemaal Hertog 
Reinout werd goedgekeurd. Het verslag is te vinden op de website. 
Voordat de nieuwe voorzitter werd gekozen was er de rondvraag. Zo kon de nieuwe voorzitter met een 
schone lei beginnen. Petro van Doorne vroeg zich af of de regel van de 30 uur op een andere molen EN bij 
een andere instructeur tijdens de opleiding al is ingegaan. Deze regel is ingegaan en is ook al gepubliceerd. 
Er wordt echter verzocht om met degenen die in dit traject zitten verstandig om te gaan. 
De Bestuurssamenstelling is wat veranderd dit jaar. Theun Vellinga moest in maart door omstandigheden 
stoppen. Er is in september tijdens een bestuursbarbecue afscheid genomen van Theun. Zo wilde Theun dit 
ook. Mark Dwarswaard, opleidingscoördinator, stopt na deze vergadering. Er is nog geen opvolger. Ook Bas 
de Deugd stopt na deze vergadering. Het secretariaat is eerder dit jaar overgenomen door Tom Kreuning. 
 
De benoeming van de nieuwe voorzitter komt vervolgens aan de orde. Het bestuur stelt voor om de 
voorzittershamer over te dragen aan Erik Kopp (1957). Erik is lid van het Gilde sinds 2013 en vice-admiraal 
buiten dienst. Hij heeft in 2015 examen gedaan op de Windlust in Nootdorp. Erik staat op de 
Munnikkenmolen in Leiderdorp en op de Windlust in Wassenaar. Erik Kopp krijgt het woord en stelt zich 
zelf voor. Hij is getrouwd met Karin en heeft drie volwassen zonen. Erik is nog niet zo lang lid van het 
Gilde en heeft ook nog maar net zijn diploma gehaald. Hij vertelt ook dat hij nog niet zoveel leden kent en 
dat de meeste leden hem ook niet kennen maar daar gaat snel verandering in komen. In zijn werkzame leven 
bij de marine luchtvaartdienst heeft hij leiding gegeven aan meer dan 10.000 mensen. De 
benoemingscommissie heeft hem direct na zijn examen in april 2015 gevraagd voor het voorzitterschap. 
Daar heeft hij wel even over moeten nadenken. Erik heeft met alle bestuursleden gepraat en is ook bij Theun 
Vellinga geweest. Hij heeft zich goed ingelezen en was aanwezig bij de laatste bestuursvergaderingen. Erik 
Kopp wil de uitdaging aangaan. De vergadering gaat met luid applaus akkoord met de voordracht van de 
nieuwe voorzitter. Bas de Deugd overhandigde daarna officieel de voorzittershamer aan Erik Kopp.  
Bas de Deugd en Mark Dwarswaard ontvangen een mooie fles voor hun jarenlange inzet voor het Gilde. Bas 
heeft bijna vijf jaar in het bestuur gezeten en heeft het druk met zijn carrière in het onderwijs. Hij blijft 



projectmatig bij Het Gilde betrokken. Mark Dwarswaard neemt na bijna drie jaar afscheid. Mark was in een 
eerdere periode ook al eens secretaris. Hij werkt in het Openlucht Museum te Arnhem en is daar, hoe kan 
het ook anders, molenaar. Mark heeft zowel het certificaat windmolenaar als watermolenaar. Mark blijft 
contactpersoon voor het Gilde bij het Openluchtmuseum en gaat ons helpen om, bij het 45 jarig bestaan in 
2017, een geweldige molenaarsdag te organiseren. 
 
Omdat de leden nu toch bij elkaar zijn worden er wat aanpassingen van het huishoudelijk reglement 
doorgevoerd. Het voorlopige reglement Jeugdleden wordt ongewijzigd vastgesteld. Het belangrijkste punt is 
om je er ook aan te houden. Omdat er geen huishoudelijk reglement voor afdelingen komt, wordt de 
verwijzing daarnaar uit het reglement geschrapt en worden enkele zaken in het Handboek Afdelingen 
verduidelijkt. Detailwijzigingen handboek afdelingen worden ongewijzigd vastgesteld. Huishoudelijk 
Reglement 4.7 en 4.2  art. 17 (slotbepaling) wordt geschrapt.  De Statuten en HHR staan op website en 
worden bij aanvang van het lidmaatschap niet meer ter hand gesteld.  MAAR deze kunnen op verzoek 
toegezonden worden. Dit laatste zal worden toegevoegd en gaat dan ook in de welkomstbrief vermeld 
worden. 
 
Kees Kameraat geeft een toelichting over de stand van zaken betreffende de Revisie 2015 & herziening van 
de basiscursus. Dit gaat over windmolen. Samen met Patrick van Kessel is hij hier mee bezig. De 
verbeteringen uit de revisie 2012 zijn behouden. De fouten uit de revisie 2012 zijn er uit gehaald. Er is een 
inbreuk op het auteursrecht hersteld en circa 100 zetduiveltjes zijn uitgebannen. De bestaande (onlogische) 
nummering is behouden. Al met al is er een stevige basis gelegd voor de revisie 2016 waarin enkele 
hoofdstukken opnieuw geschreven gaan worden. 
Wat betreft de watermolens geeft Jo Meessen een toelichting. De hoofdstukken veiligheid op een 
watermolen en waterraderen gaan gemaakt/aangepast worden. De planning is juni 2016. Het verbeteren van 
de leesbaarheid en het toevoegen van recente stukken en het schrappen van andere stukken is al afgerond. 
De exameneisen windmolen zijn aangepast dit jaar. Vergelijkbare exameneisen voor watermolens zijn in 
concept klaar en daar wordt binnenkort op teruggekomen. 
 
De Toekomst(re)visie 2012-2020 wordt besproken. Een kort plan met grote ambities. Nu, halverwege de 
periode, is het een mooi moment om eens te kijken waren we staan. Het molenaarsbestand groeit en is groter 
dan ooit, maar “veroudert”. Bij nader inzien zal er waarschijnlijk geen verenigingsbureau komen en willen 
we niet opgaan in een “molenkoepel”. Ook het idee van verplichte training voor instructeurs is verlaten.  Op 
de volgende ledenvergadering wordt deze discussie voortgezet aan de hand van een notitie die in de 
volgende Gildebrief zal verschijnen. Er wordt gediscussieerd over veiligheid en er worden nog wat 
verzekeringszaken uitgelegd. Deze informatie staat ook op de website. 
De vergadering wordt door de nieuwe voorzitter Erik Kopp gesloten en in de kloostergang staat de borrel 
klaar. 
 
 
 


