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Verslag van de Algemene Ledenvergadering dd. 7 april 2018 te Zaandam. 
 
1. Opening 
Voorzitter Erik Kopp heet alle 65 aanwezigen van harte welkom in de voormalige 
koekfabriek van Verkade te Zaandam. Er zijn vertegenwoordigers van onze 
zusterorganisaties (De Hollandsche Molen, Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en 
het Gild Fryske Mounders) en de overheid (Rijksdienst Cultureel Erfgoed). 
Afmeldingen zijn onder andere ontvangen van Harm Jansen die een grote operatie 
achter de rug heeft en namens de vergadering veel beterschap krijgt toegewenst. 
De molenaars die het afgelopen jaar zijn overleden worden staand herdacht. De 
nabestaanden wordt alle sterkte toegewenst. 
Het programma kent een ochtend- en een middagdeel. In de ochtend is de ALV en 
na de lunch de uitreiking van de getuigschriften van de korenmolenaarscursus. 
Daarna is er een programma op de Zaanse Schans. 
 
2. Personeelswisselingen. 
Karel Ouendag is nu echt aftredend en Geert Jonker wordt de nieuwe 
penningmeester. Kees Kammeraat wordt de nieuwe webmaster ad interim en volgt 
Jochem van Engelenhoven op. André Canrinus volgt Leo Tiggelman op als de 
nieuwe coördinator bliksemafleidercontrole. De voorzitter dankt de leden die zich 
voor de vereniging hebben ingezet.  
Karel Ouendag heeft vanaf december 2013 tot  nu het penningmeesterschap op 
zich genomen. Daarnaast heeft hij vele onderwerpen in het belang van de 
molenaar opgepakt. Zo zijn de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen 
verbeterd. Zijn de beide handboeken van de basisopleiding voor de windmolenaar 
vernieuwd. Ook is er een nieuw modelcontract voor de molenaar, iets waar de 
moleneigenaren ook heel blij mee zijn. Op het gebied van veiligheid zijn 
onderwerpen als aansprakelijkheid en valbeveiliging door Karel aangepakt. Als 
dank overhandigt Erik Kopp een donder- of stormglas wat symbool staat voor de 
voortvarende aanpak van Karel.  
Geert Jonker stelt zich voor. Hij is geboren in 1948 en heeft een technische 
achtergrond. Geboren en getogen in Hattem en na wat omzwervingen is hij sinds 
drieënhalf jaar weer terug in Hattem. Na zijn pensionering is Geert sinds 2016 op 
molen de Fortuin in opleiding en hoopt dit jaar de opleiding af te ronden. Deze 
molen is ooit nog van zijn grootvader geweest. Erik Kopp wenst hem succes en 
plezier in zijn functie als penningmeester. 
 
3. Het verslag van de vorige vergadering dd. 1-4-2017 wordt vastgesteld. 
 
4. Bestuursmededelingen. 
 
Unesco: Op 7 december 2017 is het ambacht van wind- en watermolenaar 
bijgeschreven op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed bij 
UNESCO. Het is een lang traject geweest. Van de Nederlandse lijst werden we in 
2015 voorgedragen door de Nederlandse staat voor de internationale lijst. Er is 
binnen het Gilde nog wel eens discussie over welk ambacht nou genomineerd is en 
of het ambacht nog wel bestaat. Erik Kopp begrijpt deze discussie en tegelijkertijd 
onderstreept hij dat met deze erkenning de molenaar meer bekendheid heeft 
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gekregen. Door het hele land zijn molenaars gebeld voor radio en kranten 
interviews. UNESCO is hier de kapstok geweest. Het is belangrijk dat we de 
vaardigheden die een molenaar nodig heeft om een molen te bedienen voor de 
toekomst veilig stellen. De beroepsmolenaars en het Gilde van vrijwillige molenaars 
zorgen daarvoor.  
Het UNESCO actieplan genereert nieuwe activiteiten. Het opleiden en werven van 
nieuwe molenaars is niet zo nieuw voor het Gilde. Wel nieuw is dat Nederland 
gidsland wordt voor de ons omringende landen. Nederland heeft een goede 
molenaarsopleiding en zorgt uitstekend voor de molens die veelal geen 
economische functie meer hebben. Er zijn incidenteel contacten met 
molenorganisaties in Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk en Engeland maar 
daar zit geen echte structuur in. Het bestuur wil dit bewerkstelligen. In 2020 wordt 
er samen met de RCE en KIEN een internationale conferentie georganiseerd. 
Vanuit de afdelingen komt het verzoek om een promotiefilm te maken die op lokale 
TV vertoond kan worden. Vooralsnog kan de promotiefilm die is gemaakt voor 
UNESCO prima als alternatief dienen. Ook is er het verzoek om een 
standaardpresentatie te maken die uit modules is opgebouwd en die voor 
verschillende doelgroepen gebruikt kan worden. Hulp, voorstellen en scenario’s zijn 
welkom. Het bestuur kan dit niet alleen doen. Dit alles zal eveneens de bekendheid 
van de molenaar kunnen vergroten. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Deze verordening is er al twee jaar maar zal vanaf 25 mei a.s. gehandhaafd gaan 
worden. Het gaat erom dat een vereniging die persoonsgegevens verzamelt van 
haar leden zich moet realiseren welke gegevens echt nodig zijn en hoe ze zijn 
beveiligd. Kunnen de leden er zelf bij en welk plan is er als de database gehacked 
wordt. Hoe lang worden gegevens bewaard als een lid weggaat. Kortom is er een 
privacybeleid? Het Gilde zorgt ervoor dat dit allemaal voor 25 mei a.s. geregeld is.  
Daaraan gekoppeld is het feit dat de huidige host Websolve, het contract met het 
Gilde per maart 2019 zal beëindigen. Het Gilde zoekt een andere host voor de 
website inclusief de ledenadministratie. Rond de zomer wil het Gilde kunnen 
werken met een proefmodule van een nieuwe host. Het streven is vanaf oktober 
hiermee gereed te zijn, zodat de ledenadministratie voor het nieuwe contributiejaar 
klaar is. Leen Lagerwerf en Willem Boender zijn hier mee bezig en krijgen hulp van 
Frans Tullemans die bij de totstandkoming van de huidige website betrokken is 
geweest. 
 
Veiligheid 
De incidentenlijst staat inmiddels op de website. Vanaf 1975 worden de gemelde 
en anderszins bekende incidenten bijgehouden. Nicole Bakker vraagt of het 
publiceren van incidenten wel geoorloofd is onder de AvG. Voorzitter Erik Kopp 
denkt van wel. Met name als het anoniem gebeurt en als een incident al in de krant 
heeft gestaan komt het ook op de lijst. 
Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de vier voorzitters van de 
molen(aar)organisaties namelijk: De Hollandsche Molen, Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde, Gild Fryske Mounders en het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
Tijdens dit overleg is veiligheid een vast onderdeel van de agenda en voor dit 
onderwerp is er een nieuwe werkgroep veiligheid opgericht. Zij werken in opdracht 
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van de vier voorzitters een gericht aantal onderwerpen uit. Het ongevallen actie 
plan, een standaard bezoekersprotocol met daaraan gekoppeld de instructie voor 
molenaars en de afscherming van het gevlucht zijn de onderwerpen die nu worden 
uitgewerkt. 
Er is op 10 maart een veiligheidsdag georganiseerd waarbij alle veiligheidscoaches 
aanwezig waren. Het met elkaar overeengekomen profiel van de veiligheidscoach 
staat op de website. Verder zijn de onderwerpen besproken die de werkgroep 
veiligheid heeft uitgewerkt. 
 
Jeugdopleiding 
Erik Kopp gaat over tot de behandeling van drie voorstellen (ingediend door Karel 
Ouendag) die betrekking hebben op de aanvangsleeftijd voor het beginnen van de 
opleiding tot vrijwillig molenaar. Het eerste voorstel is om de leeftijd waarop je de 
opleiding kan starten te verlagen van 16 naar 14 jaar. Het tweede voorstel is om te 
onderzoeken of er ook een jeugdopleiding moet komen voor kinderen onder de 14 
jaar. Het derde voorstel is om de bijlage bij het Huishoudelijk Reglement 
“Toegestane werkzaamheden jongeren onder de 16 jaar” (beter bekend als het 
jeugdreglement) aan te passen met minder verboden en meer van wat mag er nou 
wel.  
Er zijn vooraf drie schriftelijke reacties binnengekomen. 
Reinier de Uijl is niet direct een voorstander maar wil eerst kijken wat de behoefte 
is. Kortom een enquête. Andries Higler is een groot voorstander en vindt dat we in 
het jeugdreglement heel veel beperkingen opleggen waarvan hij betwist of ze 
allemaal wel noodzakelijk zijn. Patrick van Kessel is een uitgesproken 
tegenstander. Het mag misschien allemaal wel maar moet je het dan ook willen. 
Een instructeur krijgt in zijn ogen een extra verantwoordelijkheid 
Karel Ouendag geeft mondeling een toelichting. Hij wil de vergadering in 
overweging geven om artikel 1 lid 1 van het Huishoudelijk reglement aan te passen 
zodat de minimum leeftijd naar 14 jaar gaat. Hij heeft veel positieve reacties 
gekregen op het voorstel en heeft ook vaak dezelfde vraag gekregen: mag het wel? 
Het antwoord daarop is ja. De basis inspectie module van het ministerie is hier 
duidelijk in. 
Daarnaast zijn er voor het verlagen van de leeftijd geen wettelijke beperkingen. De 
ARBO wetgeving gaat met name over werk. We hebben het nu over een opleiding 
onder toezicht. Bovendien zijn er geen verzekeringsbeperkingen. De Gilde 
verzekeringen gelden ook voor de 15- en 14-jarigen. 
Erik Kopp vraagt de leden te reageren op het eerste en het derde voorstel. Het 
tweede voorstel wil hij pas in een later stadium aan de orde stellen. 
Er ontstaat een stevige discussie tussen voor- en tegenstanders. Het zou maar om 
10 jeugdigen gaan tussen de 14 en 16 jaar. Er moet eigenlijk meer gedaan worden 
om de twintigers en dertigers aan te trekken. Er wordt al meer dan veertig jaar 
geroepen om verjonging maar dat gaat niet zo hard. Iedere instructeur mag zonder 
opgaaf van redenen een leerling weigeren. Degenen die geen jeugdigen willen 
hoeven dat dus niet te doen. Het gaat hier, in tegenstelling tot de 
weigerambtenaren, om vrijwilligerswerk.  
Gehoord hebbende de discussie en het wisselen van de argumenten besluit Erik 
Kopp het eerste voorstel “de aanvangsleeftijd te verlagen van 16 naar 14 jaar” in 
stemming te brengen. Een ruime meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde 
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leden stemt voor dit voorstel. Patrick van Kessel wil genotuleerd hebben dat hij 
tegen is.  
Ook het derde voorstel het “herzien van het jeugdreglement” brengt Erik Kopp in 
stemming. Een ruime meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden stemt 
voor dit voorstel. De heer Slooten geeft het bestuur in overweging om ook de 
examenleeftijd te verlagen. Mede gezien de ontwikkelingen bij het autorijden waar 
men vanaf 17 jaar examen mag doen.  
Het bestuur zal een commissie samenstellen die beide voorstellen zal verwerken 
tot passende regelgeving. Dat betekent ondermeer het aanpassen van het 
Huishoudelijk reglement artikel 1.1 en het herzien van de bijlage “Toegestane 
werkzaamheden jongeren onder de 16 jaar”. Ook zal de commissie opdracht 
krijgen een model overeenkomst te maken geldig voor de moleneigenaar, de 
instructeur molenaar en de ouders van de minderjarige leerling molenaar. Ten 
slotte zal de commissie adviseren over het verzoek van de heer Slooten. 
Barend Zinkweg vindt dat de aansprakelijkheid goed onderzocht moet worden. Er 
zijn tot op heden geen incidenten bekend met minderjarigen maar het is nu ook al 
zo dat een volwassene verantwoordelijk is voor het handelen van een minderjarige. 
Jeroen Stricker merkt op dat de moleneigenaar eigenlijk de belangrijkste figuur is 
om jeugdleden wel of niet toe te staan. 
 
5. Jaarverslag 2017 
Het jaarverslag van de secretaris is een multimedia presentatie met filmpjes en 
foto’s van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het jaarverslag welke ook in 
de Gildebrief heeft gestaan wordt vastgesteld. 
 
6. Financieel verslag en begroting 
De jaarrekening over 2017 wordt door de voorzitter gepresenteerd. Het verschil 
tussen de  inkomsten en de uitgaven laat een positief saldo zien. De uitgaven zijn 
iets omhoog gegaan, mede door de viering van het 45 jarig bestaan. De Gildebrief 
is dikker geworden en de oplage is omhoog door het grotere aantal leden. De 
inkomsten zijn gunstiger uitgepakt doordat er minder lesstof nodig was wat weer 
komt door wat minder nieuwe aanmeldingen. Dat is natuurlijk weer niet zo gunstig 
maar de uitstroom van leden is ook minder. Daarnaast is de actualisering van de 
lesstof in eigen beheer gedaan wat weer geld bespaarde.  
Van de overheid krijgen we elk jaar 20.000 euro subsidie. Dat geld wordt besteed 
aan opleidingen. Het is de helft van wat het Gilde per jaar aan opleidingen uitgeeft. 
Gerard Troost van de RCE, meldt dat er een vierjarenplan komt waardoor er niet 
ieder jaar een aanvraag ingediend hoeft te worden.  
De afdelingen besteden niet allemaal het geld wat ze krijgen aan scholingen. De 
regel is dat geld wat niet besteed wordt aan het eind van het jaar moet worden 
teruggestort.  
De balans laat zien dat er geld op de rekening staat. Het Gilde heeft het vermogen 
op twee verschillende ‘groene’ bankrekeningen staan, De Triodosbank en de ASN.  
 
Ton Maas spreekt namens de kascommissie en stelt de ALV voor het bestuur 
decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde financiële  beleid. De leden 
bevestigen dit met applaus.  
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De begroting 2018 wordt door Geert Jonker gepresenteerd. Er worden geen 
wijzigingen in contributies en premies doorgevoerd. De bedragen zijn ongeveer 
hetzelfde als vorig jaar. De ALV keurt de begroting 2018 goed.  
De nieuwe kascommissie gaat bestaan uit Nico van den Broek, Johan Ottevanger 
en Karel Ouendag. Er ontstaat discussie of Karel Ouendag wel in de kascommissie 
moet komen en er wordt over gestemd. De meerderheid is voor de nieuwe 
samenstelling.  
 
De Rondvraag. 
Nicole Bakker vertelt over de Nationale Molendagen, de molenprijs en het project 
om elk kind een molen te laten bezoeken. DHM bestaat dit jaar 95 jaar en daarom 
is de molenprijs dit jaar 95.000 euro.  
Leen Lagerwerf doet een oproep voor versterking van het team wat betreft de AVG 
en de nieuwe host. 
Pierre Veuger meldt dat een aantal hoofdstukken van de oude basisopleiding al 
eens vertaald is in het Engels. Hiervan mag het Gilde gebruik maken.  
Eric Zwijnenberg is voorstander van de leeftijdsverlaging en meldt dat veel 
molenaars, waaronder Jan den Besten, al op 13 jarige leeftijd zelfstandig op een 
poldermolen maalde.  
Gerard Troost complimenteert het bestuur met het reilen en zeilen van de 
vereniging. 
Erik Kopp dankt alle leden voor hun vrijwilligerswerk en sluit de vergadering. 
 
Na de lunch vertelde Jan Klees van de Zaansche Molen iets over de 
toekomstplannen van de vereniging.  
De geslaagden van de korenmolenaarscursus ontvingen uit handen van Hans 
Titulaer het certificaat.  
 
Hierna verplaatsten de deelnemers zich naar de Zaanse Schans voor een 
exclusieve rondleiding in de paltrokmolen “de Gekroonde Poelenburg” en de 
andere molens op de Schans. De dag werd afgesloten met een borrel op het terras 
van restaurant de Walvis. Met dank aan vereniging de Zaansche Molen voor de 
gastvrije ontvangst op hun molens. 
 
 
Tom Kreuning, secreatris 
 
 
 
 
 


