
 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017 en de Molenaarsdag 
 
Gehouden op zaterdag 1 april 2017 ter ere van het 45-jarig bestaan van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
gehouden in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 
 
1. Opening. Klokslag 10:00 uur opende voorzitter Erik Kopp de vergadering in de kasteelboerderij van het 
Nederlands Openluchtmuseum. De kasteelboerderij is een herenboerderij met de allure van een heus kasteel 
en heeft in de vruchtbare zeekleipolders van de Hoeksche Waard gestaan. Er waren meer deelnemers op de 
vergadering afgekomen dan zich vooraf hadden aangemeld. Hierdoor was er niet voor iedereen een stoel 
beschikbaar. Over de hele dag werden 350 deelnemers geteld. 
 
De voorzitter zegt enorm blij te zijn. Vorig jaar waren er maar 55 leden bij de Algemene Ledenvergadering 
aanwezig en nu zijn er zelfs staanplaatsen. Een speciaal welkom aan de ereleden en de oprichters van het 
Gilde; onder hen waren afmeldingen van Dick Prins en Jos Gunneweg. De vertegenwoordigers van vereni-
ging De Hollandsche Molen (DHM), het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde (AKG), het Gild Fryske 
Mounders (GFM) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) worden welkom geheten en ook alle 
nieuwe leden en de nieuwe geslaagden. Daarna wordt er staand een moment stilte in acht genomen voor 
degenen die het afgelopen jaar zijn overleden. 
 
2. Bestuurssamenstelling. Dit jaar bestaat het Gilde officieel 45 jaar, maar officieus is het eigenlijk 50 jaar. 
In 1967 kwamen de acht ‘founding fathers' van ons Gilde al in Leiden bijeen. De slagzin van toen geldt nog 
steeds: ‘Molens moeten draaien, dat is hun kracht en daarvoor zijn ze gebouwd’. 
In de bestuurssamenstelling vinden wat veranderingen plaats. Ingrid Friesema verlaat na acht jaar het hoofd-
bestuur en wordt in het zonnetje gezet. Zij was ook een tijdje voorzitter van de afdeling Utrecht. Samen met 
Arie Hoek heeft zij het onderwerp belangenbehartiging opgepakt en mede daaruit is het nieuwe model mo-
lenaarscontract voortgekomen. Als dank krijgt zij een Galileïsche thermometer en een unieke ‘passende’ 
Gilde trui. Tom Kreuning is herkiesbaar en wordt herkozen als secretaris. Leen Lagerwerf treedt toe tot het 
bestuur. Leen komt uit de Koninklijke Landmacht en is nog in opleiding tot molenaar. Hij heeft ervaring op 
het gebied van opleidingen en trainingen. 
 
3. Vaststellen van het Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2016. Het verslag wordt 
goedgekeurd nadat Harm Jansen een tweetal vragen over de leden van andere organisaties heeft gesteld. Het 
is nu zo, dat geslaagde leden van het GFM lid kunnen worden van het GVM. Zij worden dan ook als ge-
slaagd lid ingeschreven. In principe kunnen de mensen uit het grensgebied Drenthe-Friesland ook de oplei-
ding in Friesland volgen. De Rijnlandse Molenstichting heeft een eigen opleiding. Er is afgesproken dat er 
bij hun geslaagde leden die lid willen worden van het Gilde, gekeken gaat worden wat er nog ontbreekt. 
Maatwerk is hier het devies. 
Het verzoek om aan iedereen te vragen via de website in te vullen of men nog als molenaar actief is of niet 
wordt voorlopig niet uitgevoerd. 
Bij de verzekeringen is de beperking vervallen, dat men onder leiding van een gediplomeerd lid moet staan. 
Alle leerlingen zijn verplicht WA-plus verzekerd en zijn dan bij elke molen en elke molenaar WA-plus ver-
zekerd. Het betekent niet dat ze zonder toezicht mogen draaien! Het betekent wel, dat een leerling uit de 
grensstreek Drenthe- Friesland nu wel verzekerd is als deze in Friesland gaat draaien bij iemand van het 
GFM. Dit geldt ook als iemand gaat lessen bij een beroepsmolenaar die geen Gildelid is. De verzekering 
geldt in heel Europa.  
 
4. Bestuursmededelingen. Vorig jaar zijn alle afdelingen bezocht en daarvan heeft een samenvatting in de 
Gildebrief gestaan. De afdelingen zijn de operationele eenheden van de vereniging. Het is de ruggengraat 



 

 

van de vereniging en daar gebeurt het. Er zijn verschillen tussen de afdelingen maar dat is geen bezwaar. De 
afdelingen leveren allemaal goede molenaars af. 
Vorig jaar is het nominatiedossier afgeleverd bij Unesco. De bekendmaking of het ambacht wordt erkend, is 
in december 2017 in Seoel, Zuid Korea. Vanuit het ministerie gaat mevrouw Riet de Leeuw er heen. In prin-
cipe gaat niemand namens het Gilde naar Seoel tenzij op uitnodiging en kosten van het ministerie. 
Er wordt veel aan veiligheid gedaan maar ondanks dat blijven er ongelukken gebeuren. Vorig jaar is twee-
maal een ongeluk gebeurd met een draaiend gevlucht waarbij personen ernstig gewond zijn geraakt. In 2011 
is er een werkgroep Veiligheid opgericht. Met de vier voorzitters (DHM, GVM, AKG en GFM) is besloten 
de werkgroep veiligheid in een nieuwe samenstelling te laten doorstarten. De werkgroep bestaat uit drie 
permanente leden: Reinier Scheeres, Mark Ravesloot en Hay Jansen. Zij gaan een protocol voor ongevallen 
uitwerken met onder andere: wie doet wat na een ongeval. Daarnaast komt er een protocol voor bezoekers 
en de beschermingsmaatregelen voor het afschermen van het gevlucht worden ook opgepakt. De verwach-
ting is dat deze onderwerpen rond de zomer van 2017 zijn uitgewerkt. Binnen de vereniging is de functie 
van veiligheidscoördinator vacant. Erik Kopp zal binnen het bestuur verantwoordelijk worden voor het on-
derwerp veiligheid. 
Het werken met valbeveiliging wordt de standaard binnen het Gilde. Er zijn honderden die de cursus inmid-
dels hebben gevolgd, er zijn genoeg instructeurs die de cursus kunnen geven en er zijn genoeg valbeveili-
gingssets. 
Een nieuw model molenaarscontract is opgesteld in samenwerking met DHM. Daarin is de veiligheidspara-
graaf verbeterd. 
De ongevallenverzekering is uitgebreid naar de leeftijd van 85 jaar en de dekking is ruim verhoogd. De dek-
king voor de WA-plus is verhoogd van € 50.000 naar € 500.000 en dat alles bij een gelijkblijvende premie. 
Voor het runnen van de vereniging is het van groot belang dat leden hun eigen gegevens controleren op de 
website. Aangezien de acceptgiro gaat verdwijnen is een machtiging voor automatische incasso het makke-
lijkst voor iedereen. 
De coördinator bliksemafleidercontrole Leo Tiggelman treedt op 1 januari 2018 af. Er wordt naar een op-
volger gezocht.  
De redactie van de Gildebrief staat onder leiding van hoofdredacteur Bas de Deugd. Er is applaus voor de 
redactieleden die iedere keer weer een fraaie Gildebrief uitgeven. 
De samenwerking met de andere molenorganisaties wordt ook wel het vier-partijen-overleg genoemd. De 
voorzitters komen tweemaal per jaar bij elkaar. Het onderwerp veiligheid staat in ieder geval elke keer op de 
agenda. 
De vernieuwde Basisopleiding voor windmolenaars heeft de afgelopen twee jaar een versnelling doorge-
maakt. Kees Kammeraat, Patrick van Kessel en vele anderen hebben deze titanenklus geklaard. Er zijn nu 
twee nieuwe mappen. De volledige lesstof staat ook op de website in het ledengedeelte en kan daar gedown-
load worden. De instructeurs krijgen een hard copy, zo ook de nieuwe leerlingen. De lesbrieven worden ook 
verbeterd en de koppeling met de nieuwe exameneisen aangepakt. De exameneisen voor zowel de wind- als 
de watermolenaar zijn goedgekeurd door DHM en staan eveneens op de website. 
De voorzitter verzoekt de leden eens wat vaker op de website te kijken en ook de Gildebrief te lezen voor 
het laatste nieuws. 
 
5. Jaarverslag 2016. De secretaris behandelt het jaarverslag met wat plaatjes er bij. Bart Slooten heeft on-
danks dat het jaar 2016 al afgelopen is een aantal vragen: Hij verwondert zich over het aantal staanplaatsen 
bij de vergadering. Men moest zich vooraf aanmelden en dan weet je hoeveel mensen er komen. Doordat 
velen - waaronder ook de heer Slooten - zich te laat hebben aangemeld, waren staanplaatsen onvermijdbaar. 



 

 

Het archief ziet hij graag ondergebracht bij een regionaal archief. Het bestuur heeft besloten dat het archief 
bij de Shurgard blijft: het ligt daar goed en is altijd toegankelijk. 
En is het niet zinvol om de WA-plus verplicht te stellen voor iedereen? Dat is niet nodig. De 361 mensen die 
nu geen WA-plus hebben, hebben daar hun redenen voor. Deze mensen worden niet verplicht om deze ver-
zekering toch af te sluiten. Het is echter wel verstandig om voor € 3,50 een risico van een half miljoen af te 
dekken. 
De nieuwe instroom daalt en toch zitten we in de plus, hoe kan dat? Dat komt omdat ook het aantal afvallers 
is gedaald. 
Harm Jansen verwondert zich erover, dat de komende tien jaar tweederde van het molenaarsbestand wordt 
vervangen. In 2012 had de vereniging 1200 molenaars en wisten we dat er in de tien jaar daarna 800 mole-
naars met pensioen zouden gaan: dat is tweederde. Die 800 moeten worden vervangen. Inmiddels zijn we 
halverwege de periode en leiden we ongeveer 80 molenaars per jaar op. Op dit moment hebben we er nog 
800 in opleiding. Tot en met 2020 gaat het zeker lukken om deze 800 te gaan vervangen. 
 
6. Financieel verslag 2016. Penningmeester Karel Ouendag behandelt het financiële verslag. Er is een beet-
je meer uitgegeven en er waren wat minder inkomsten. Er is € 8000 overgehouden. De opleidingskosten 
stijgen ieder jaar wat en dat is goed, want opleiden is de kernactiviteit van het Gilde. In 2016 zijn er minder 
inschrijvingen geweest. Deze trend zet door en daar gaat het bestuur over nadenken. Een andere trend is, dat 
de hoeveelheid afvallers ook minder is geworden. De komende drie jaar zitten we nog goed, maar het is iets 
om in de gaten te houden. 
De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd. Deze commissie, bestaande uit Nico van den Broek, Ton 
Maas en Harke Slagter, spreekt haar grote waardering uit voor de deugdelijke en overzichtelijke wijze waar-
op de administratie is gevoerd door de penningmeester Karel Ouendag en de boekhouder Jan Wieffer. Er 
wordt voorgesteld het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit wordt met ap-
plaus bijgezet. 
 
7. Begroting 2017. Deze laat aan de inkomstenkant geen verrassingen zien, maar aan de uitgavenkant gaan 
we wat meer uitgeven. Dit betreft onder anderen het drukken van de nieuwe Basisopleiding en de viering 
van het 45-jarig bestaan. Er wordt gehoopt op 140 nieuwe leerlingen. Het sponsoren van scholingsactivitei-
ten gaat door. De contributies en de premies blijven ongewijzigd. Volgend jaar zullen de uitgaven en de in-
komsten van de vereniging eindelijk - voor het eerst in jaren - in evenwicht komen. 
De RCE draagt bij in de opleidingskosten van de vereniging en niet in de andere kosten, zoals de verzeke-
ringen, de Gildebrief, enzovoorts. Deze bijdrage is noodzakelijk om de opleiding voort te kunnen zetten. 
Vanuit de zaal wordt voorgesteld om nu al te gaan sparen voor het 50-jarig bestaan. Op de balans staat ech-
ter een algemene reserve van € 100.000. Daar kunnen we een prachtig feest van vieren. Daar hoeft nu niet 
voor gespaard te worden. 
Karel Ouendag toont een estafettestokje, het penningmeester-estafettestokje, dat hij graag wil doorgeven. 
 
Tenslotte krijgt de zaal de groeten van Nicole den Dijk, de mevrouw met het veiligheidshesje. Het was na-
tuurlijk een 1 april grap waar heel veel mensen ingetrapt zijn. Het was er ook een met een boodschap die 
zegt: Wantrouw iedereen die zegt dat u iets moet doen vanwege Unesco, vanwege de ARBO, vanwege de 
verzekering, vanwege de RIE. Er zijn al regeltjes genoeg en er hoeven niet nog meer regeltjes bij. Het Gilde 
is er voor de helpende hand en niet van het opgestoken vingertje. De begroting 2017 wordt officieel met 
applaus goedgekeurd. 
 



 

 

8. Rondvraag. Vanuit de zaal wordt geroepen om de Unesco-nominatie in te trekken. Het Gilde heeft deze 
nominatie niet gedaan maar de Nederlandse staat en daar zijn we als Gilde in meegegaan. Er is geen sprake 
van dat het Gilde zich terugtrekt uit dit traject. 
Dan komt Frits Bloem, voorzitter van het GFM, naar voren en bedankt de voorzitter voor de uitnodiging. Hij 
benadrukt de goede samenwerking tussen de beide Gilden. Juist de UNESCO-nominatie heeft de onderlinge 
verhoudingen goed gedaan. Vanuit het Friese krijgt de voorzitter een fles aangeboden.  
Nico Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, feliciteert het Gilde met het 45-jarig jubileum. Ook hij 
benadrukt de goede samenwerking in het vier-partijen-overleg.  
De voorzitter sluit de vergadering. Voor alle deelnemers is er een linnen boodschappentas met het gildelogo. 
 
Na de lunch opent de voorzitter de Molenaarsdag en wordt de nieuwe Basisopleiding uitgereikt aan de ver-
tegenwoordigers van DHM, AKG en GFM. Nico Salm, Frits Bloem en Bert van der Voet, secretaris van het 
AKG, krijgen een echte Gilde-tas overhandigd met daarin de twee nieuwe mappen met het nieuwe lesmate-
riaal. 
 
Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde reikt vervolgens de certificaten uit aan de geslaagden van de ko-
renmolenaarscursus. Niet geheel toevallig zitten daar ook de molenaars van het Openluchtmuseum bij. 
 
Het is gestopt met regenen en de molens kunnen bezocht worden. Ongeveer 350 deelnemers verspreiden 
zich over het park. Dankzij de molenaars van het museum draaien bijna alle molens: alleen de Delftse molen 
staat stil vanwege het probleem met de deelbare roeden. In het kerkje is er tweemaal een lezing door Walter 
van den Branden over het Vlaamse molenbehoud en om 16.00 uur start de borrel in de kasteelboerderij. 
Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan de Molenaarsdag en met name Bas de Deugd 
die een groot deel van de kar heeft getrokken. 
 
Oudorp NH, april 2017 
 
Tom Kreuning, secretaris 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


