
 

 

  
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 6 april 2019, gehouden op molen De Ster te Utrecht  
 
                           
Opening.  
Voorzitter Erik Kopp opent om 10.00 uur de vergadering en heet de ongeveer 80 aanwezige leden welkom 
nadat hij door de leden is toegezongen ter gelegenheid van zijn verjaardag. De vertegenwoordigers van de 
zusterverenigingen, overheden en ook de nieuwe molenaars worden welkom geheten. Vervolgens worden 
de molenaars die het afgelopen jaar zijn overleden staand herdacht.  
Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering (ALV) dd 7 april 2018. 
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 
 
Bestuursmededelingen. 
1. Er zijn geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling. Erik Kopp is voorzitter, Tom Kreuning is secretaris, 
Geert Jonker is penningmeester en Leen Lagerwerf is afdelingscoördinator. Het bestuur laat zich bijstaan 
door Kees Kammeraat. Het bestuur vergadert gemiddeld elke zes weken.  
2. De webhost Websolve is vervangen door Genkgo. Het voorbereiden van de overgang heeft Leen La-
gerwerf, André Canrinus en Willem Boender veel tijd en werk gekost. Sinds 4 maart 2019 is de nieuwe 
website in de lucht. Inhoudelijk is deze nog hetzelfde als de oude website. De komende tijd wordt ook de 
inhoud aangepast. Aan de leden wordt gevraagd opnieuw in te loggen om zo in het ledengedeelte te kun-
nen komen.  
3. Het verzenden van de lesboeken en andere artikelen wordt al vele jaren door Hub van Erve verzorgd. 
Hub heeft aangegeven er mee te willen stoppen. Het verzenden van de lesboeken is nu uitbesteed aan 
onze huisdrukker De Bunschoter. Het beheer van de webshop blijft hij nog doen totdat hiervoor een op-
volger is gevonden. Hub werd bedankt met een algemeen applaus voor de vele jaren dat hij de verzendin-
gen van de cursusmappen heeft verzorgd. 
4. De ledenadministratie en de AVG waren een hot item in 2018. Het Gilde heeft ook geheimhoudingsver-
klaringen waarin wordt geregeld dat leden die iets over andere leden weten hier niet zomaar mee naar 
buiten kunnen gaan.  
5. De contributie en de premie verzekeringen: De contributie is 25 euro. Hierin zit de premie voor WA ver-
zekering. Voor molenaars in opleiding is de WA plus verzekering verplicht. De nieuwe molenaars in oplei-
ding zijn ook verplicht om de ongevallenverzekering af te sluiten. Er bleven veel vragen en verwarring be-
staan over de verzekeringen. Het bestuur heeft een voorstel aan de ALV. De WA en de WA plus zitten op 
één polis en is voor de molenaar de beste verzekering. Het voorstel is als volgt: De contributie blijft 25 
euro en wordt inclusief de premie voor WA en WA plus. Daarmee is iedereen WA en WA plus verzekerd. 
De molenaars in opleiding waren al WA en WA plus verzekerd en worden ook verplicht de ongevallenver-
zekering af te sluiten. Overige leden tot 85 jaar kunnen zelf aangeven of ze de ongevallenverzekering wil-
len afsluiten. Het voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen.  
6. Opleidingen: kopcursus houtzagen en pellen. 
Er is een goede basiscursus maar het is noodzakelijk om ook de verdieping vast te leggen. Dat wat nu nog 
in de hoofden zit van ervaren molenaars is misschien over 50 jaar verdwenen. Voorzitter Erik Kopp heeft 
op de jaarlijkse bijeenkomst van de houtzagers gepleit voor een houtzaagmanual en een cursus. Een klei-
ne delegatie gaat hier mee aan de slag. Hetzelfde geldt voor het pellen dat in Groningen nieuw leven 
wordt ingeblazen. Daarna komt ook het olieslaan aan de beurt. Het bestuur gaat dit faciliteren.  
De weercursus. De weercursus van David Henneveld is een begrip binnen het Gilde. Vanaf 1 april 2019 zet 
David wekelijks op de website een actueel weerbericht voor molenaars. Daarnaast schrijft hij in de Gilde-
brief een uitgebreider stuk over een bepaald weer onderwerp en blijft hij de cursus geven. De cursus 
wordt ingekort van zes naar drie dagdelen.  
Cursusboek opleiding watermolenaar. Er wordt nog gewerkt aan het cursusboek van de opleiding water-
molenaar. Kees Kammeraat coördineert dit.  



 

 

Training toelatingsexaminatoren. In navolging van de training van de examinatoren door vereniging De 
Hollandsche Molen, is er ook een training voor de toelatingsexaminatoren geweest. Er waren 28 examina-
toren op de cursus waar ze onder andere geleerd hebben hoe je vragen kunt stellen en hoe je een zenuw-
achtige kandidaat gerust kunt stellen. 
7. Veiligheid.  
Op 9 maart 2019 is er een veiligheidsdag georganiseerd door veiligheidscoördinator Erik Kopp. Bijna alle 
veiligheidscoaches waren daarbij aanwezig. Er werd gesproken over ongevallen met persoonlijk letsel, 
incidenten met materiële schade en gevaarlijke situaties. Er waren in 2018 vijf ongevallen waarvan één met 
blijvend letsel. Hoe strak we er ook op letten, er blijven ongevallen en incidenten gebeuren. Deze worden 
lang niet allemaal gemeld en komen dan niet op de incidentenlijst. Het bestuur wil graag dat alles gemeld 
wordt en dat kan ook anoniem.  
Ook is de introductie en het gebruik van de valbeveiliging besproken. De evaluatie valbeveiliging komt in 
de komende Opleidingsraad voor besluitvorming ter sprake. De huidige in gebruik zijnde set, een val-stop 
systeem, voldoet. De training is een goede training maar de trainers mogen op een herhalingscursus. Het 
bestuur wil graag dat er in iedere afdeling een of twee keurmeesters komen die de sets kunnen keuren. De 
presentatie op de website wordt nog verbeterd.  
De werkgroep veiligheid heeft twee documenten gemaakt: een bezoekersprotocol en richtlijnen voor de 
afscherming van het gevlucht. Deze twee documenten staan in de toolkit veiligheid op de website van de 
Hollandsche Molen.  
8. Unesco en internationale conferentie 2020.  
In het Unesco aanvraagplan is genoemd dat Nederland een conferentie gaat organiseren over bescher-
men en behouden van het ambacht van molenaar in de toekomst. Een rode draad in de conferentie is dat 
we andere landen willen laten zien hoe we met vrijwilligers onze historische molens in stand houden. En 
tegelijkertijd andere landen te vragen hoe zij dat doen. Tevens is het een goede gelegenheid om een inter-
nationaal netwerk op te bouwen. 
9. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 
Een aantal functionarissen moeten een VOG hebben. Het landelijk bestuur, de vertrouwenspersonen, de 
ledenadministrateur en de instructeurs die met minderjarigen werken. Men kan dit zelf digitaal aanvragen. 
Het Gilde betaalt de kosten. 
10. Certificering van de RI&E.  
Er is een digitale versie op te vragen bij De Hollandsche Molen. De huidige versie gaat nog verbeterd wor-
den om het invullen makkelijker te maken. Elk jaar zouden molenaar en moleneigenaar even het boek 
moeten openslaan om te zien of er aanpassingen nodig zijn. 
11. Subsidie RCE. 
De subsidie voor de opleiding is voor de komende vier jaar toegekend. 
12. De hygiëne code voor korenmolenaars. 
Daar wordt aan gewerkt en komt er aan. 
 
Jaarverslag 2018 
Het jaarverslag 2018 heeft in de Gildebrief gestaan en wordt gepresenteerd door de secretaris. Beelden 
van het afgelopen jaar werden getoond. Er waren geen vragen over het jaarverslag en het verslag wordt 
vastgesteld. 
 
Financiën  
Geert Jonker presenteert de jaarcijfers. Het was een zonnig jaar voor het Gilde. De penningmeester heeft 
veel hulp gekregen van Willem Boender en Jan Wieffer. De hoofdlijnen van 2018: De uitgaven zijn gedaald 
met 4,1 procent. Er was geld gepland voor gildebekendheid en vertalingen van de lesstof wat nog niet is 
gerealiseerd. De inkomsten waren 2,5 procent hoger door verhoogde instroom. Het saldo is €7.500 meer 
dan het jaar daarvoor. Het voorstel is om dit toe te voegen aan de algemene reserve. De kascommissie 
bestaande uit Nico van den Broek, Johan Ottevanger en Karel Ouendag hebben de boeken gecontroleerd. 
Uit monde van Nico van den Broek wordt de vergadering gevraagd het bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid. Dit wordt met een applaus bekrachtigd. De begroting voor 2019 ziet er 
goed uit. Er zijn geen grote wijzigingen en er worden wederom zo’n 120 nieuwe leerlingen verwacht. De 
begroting wordt goedgekeurd. Nico van den Broek is aftredend en er wordt een nieuw lid voor de kas-
commissie gezocht. Rob Oosterlee biedt zich aan om in de kascommissie plaats te nemen. 
 



 

 

De Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR). 
De statuten moeten gewijzigd worden omdat de aanvangsleeftijd van de opleiding is gewijzigd van 16 
naar 14 jaar. Tevens zijn er onvolkomenheden aangepast. Bovendien dient de Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) voor enkele functionarissen en het gewijzigde mandaat van de Opleidingsraad (OR) te worden op-
genomen. Ook de procedure voor het toelatingsexamen voor watermolenaars is aangepast.  
Er zijn geen schriftelijke reacties gekomen. Erik Kopp gaat nader in op enkele vragen vanuit de vergade-
ring.  
Harm Jansen meldt een paar onvolkomenheden met betrekking tot verwijzingen. Die worden meegeno-
men.  
Harm Jansen is het niet eens met de vereenvoudiging van artikel 11.2 met betrekking tot de vertegen-
woordiging van de vereniging door twee bestuursleden. Na uitleg gaat hij akkoord met het voorstel. Verder 
stelt hij regel twee in artikel 14.1 ter discussie. Hij gaat na uitleg akkoord met de wijziging dat de Algeme-
ne Ledenvergadering bij afwezigheid van bestuursleden zelf voorziet in iemand die de vergadering voorzit. 
Daarnaast stelt hij de vraag of er wel rekening wordt gehouden met de ARBO regelgeving nu de bijlage uit 
het Huishoudelijk regelement over de “Toegestane werkzaamheden voor jeugdleden” is geschrapt. De 
voorzitter antwoordt bevestigend.  
Ten slotte stelt hij voor dat afdelingen een begroting in leveren en zo wat meer vrijheid krijgen. De voorzit-
ter antwoordt dat de penningmeester hierop in een bijeenkomst tussen de penningmeesters van alle afde-
lingen nader op zal ingaan. Vooralsnog blijft de huidige situatie gehandhaafd. Dat betekent dat de afdelin-
gen na inlevering van het jaarverslag een vaste bijdrage van 250 euro krijgen en per lid 5,50 euro. Dat 
staat niet duidelijk omschreven in het HHR en dat wordt aangepast.  
Joop Kruizinga stelt voor het werkwoord “kunnen” in artikel 22.1 te schrappen. De voorzitter gaat hiermee 
akkoord. Verder plaats hij twee opmerkingen. De twee opleidingen watermolenaar waaronder de verkorte 
voor windmolenaars die watermolenaar willen worden staan niet in het HHR. Jan Wieffer geeft hierop aan 
dat in enkele gevallen maatwerk wordt toegepast en dat het onderwerp in het examenreglement thuis-
hoort. Tevens pleit Joop ervoor de vertrouwensmens op te nemen in de statuten. 
HHR:  
Erik Kopp licht de voorstellen tot wijziging toe. Het voorstel is de verschillende categorieën leden te ver-
simpelen. We willen de vakmolenaars behouden, die hebben we nog steeds, die staan aan de basis van 
ons Gilde. Dat willen we zo houden. Als we ze over 50 jaar niet meer hebben, gaan we daar over denken. 
Jeugdleden die niet in opleiding gaan als ze 18 worden hebben alleen de keuze om donateur te worden of 
uitgeschreven te worden.  
Nadat alle vragen zijn beantwoord vraagt Erik Kopp instemming voor de wijziging van de Statuten en het 
Huishoudelijk Regelement met inachtneming van de voorgestelde wijzigen geplaatst in deze Algemene 
Ledenvergadering. De aanwezige leden stemmen in en bevestigen dat met applaus.  
 
De Evert Smit Biotoopprijs 2019. 
De Evert Smit Biotoopprijs is door het bestuur uitgereikt aan Hans van Zoggel, bestuurslid van Molen-
stichting Leudal. Door zijn inzet is er rond de molen van Roggel een heel eikenbos verdwenen. Omdat 
Hans niet zelf aanwezig kon zijn, is de prijs door Jan van Woezik in ontvangst genomen. Het bijbehorende 
geldbedrag wordt door Hans van Zoggel aan de molen ter beschikking gesteld. 
 
Rondvraag. 
Sandra Norder vertelt namens de Hollandsche Molen over Nationale Molendag en het project om ieder 
kind naar de molen te laten komen. 
Erik Stoop meldt dat het hele bestuur archief van de Hollandsche Molen wordt gedigitaliseerd en eind van 
het jaar op internet staat. Hij doet een oproep omdat er vrijwilligers nodig zijn om de diverse zaken te be-
schrijven omdat ze zonder beschrijving niet toegankelijk zijn. Op smd@molens.nl kunnen vrijwilligers zich 
aanmelden.  
Gerard Troost van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): Het Molenplatform wordt dit keer voor 
de molenaars georganiseerd en wel op 17 mei in Amersfoort. Het onderwerp is de toekomst van het am-
bacht molenaar. 
Jan Wieffer meldt dat de provincie Overijssel in het kader van UNESCO, alle molenaars van die provincie 
heeft uitgenodigd voor een dag in het Openlucht Museum. 
Hub van Erve heeft nog lesbrieven, folders, posters en andere zaken meegenomen die gratis meegeno-
men kunnen worden.  



 

 

 
Sluiting. 
De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergadering. De volgende Algemene Ledenvergadering is op zaterdag 
4 april 2020 in de watermolen van Opwetten (onder voorbehoud). 
 
 
 
 
Oudorp 30 april 2019, 
 
 
Tom Kreuning, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Kopp, voorzitter 
 
 
 


