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Notulen	opleidingsraad	15	oktober	2022	
	
	
Aanwezig: Erik Kopp, Geert Jonker, Annemie Driessen, Jan Kugel (Gr), Johan van Dijk (Gr), Evert 
Verhoeven (Jong ambacht), Arie Verhoeff (Utr), Peter Ronner (Utr), Wilma Dondergoor 
(examencoördinator), Simon Verscheure (NH), Michel Dellebeke (Zld), Jan Wieffer (verzekeringen), 
Hans Meulenberg (LB), Hans Gijsbers (LB), Gert Tutert (Ov), Joop Kruizinga (Gld), Piet v Doorn 
(ledenadministratie), Amber Janssen (ZH), Kees Kameraat (ZH), Hans Kalkhoven (NB), Willem 
Boender (NB) 
Afwezig: Thomaz van Os (Gld), Tom Kreuning (secr GVM), Peet Wessels (communicatie en PR), Ada 
Meurs (vertrouwenspersoon), Roelant van Eijk (Dr). 
 
 
1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. Er is een verzoek om eerder de agenda en bij 
behorende stukken toe te sturen. Alle documenten staan van tevoren op de website. 
 
2. Notulen vorige vergadering dd. 12 maart 2022 
De notulen worden met een kleine tekstuele wijziging vastgesteld. 
 
3. Bestuursmededelingen 
- Roeden problematiek: 
De Hollandsche Molen (DHM) heeft een ROE RIE ontwikkeld waarmee een risico evaluatie gedaan 
kan worden naar de staat van de roeden. Molens met een groot risico kunnen door moleneigenaren 
worden stilgezet totdat de roeden vervangen worden. De voorzitter vraagt aandacht voor molens 
met een instructiefunctie. Als die stil komen te staan, kan dat beperkingen geven voor onze 
opleiding. Voorzitter verzoekt een opgave van instructiemolens per afdeling, voor eind november. 
Iom DHM kan aan de hand van enkele criteria snel een overzicht geven welke van die 
instructiemolens een risico vormen.  
- Vertaling Handboeken 
Bestuur onderhandelt nog met twee vertaalbureaus. Externe financiering is rond. Voor het einde van 
het jaar wordt er gestart. De verwachte duur van het project wordt geschat op vier maanden. 
Nacontrole (co-reading) wordt gedaan door molenaars Alisa Crawford (USA) en Ryan Nood. Het Gilde 
behoudt de rechten van de boeken. 
- Speelmolens 
Gerard Troost van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft op verschillende locaties in het land 
presentaties gegeven over ‘speelmolens’. Speelmolens zijn hele kleine molens waar jonge kinderen 
heel makkelijk mee aan de slag kunnen en mee kunnen spelen. Binnen twee jaar wil hij in elke 
afdeling een speelmolen gerealiseerd hebben. De begeleiding en waar moeten deze speelmolens 
staan zijn nog vraagpunten. Het mag niet zondermeer een nieuwe taak van de molenaar worden. 
Voorzitter overlegt met DHM die dit project mede wil trekken 
 
4. Verenigingszaken 
-Doorsnede ledenbestand 
Piet van Doorn (ledenadministratie) heeft een doorsnede gemaakt van ledenbestand. Opvallend is 
een sterke groei van aantal leden in dit jubileumjaar. Sheets van PP presentatie in bijlage bij notulen.  
Sinds begin dit jaar bestaat de mogelijkheid om je aan te melden als belangstellende, met als doel 
zonder verplichting enige tijd mee te lopen. Totaal waren er tot 1 oktober 96 belangstellenden 
waarvan er zich 12 hebben opgegeven voor de opleiding. Besloten wordt deze vorm van aanmelden 
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nog een jaar te handhaven, de voor- en nadelen te bezien en te besluiten of deze vorm van 
aanmelden nodig is.  
- Webshop 
Hub van Erve wil ermee stoppen. Er komt een nieuw logo en nieuwe spullen. Er wordt gekeken of de 
webshop bij de Hollandsche Molen ondergebracht kan worden. 
- Lid maalploeg 
Op de ALV is besloten om lid maalploeg in te voeren. Een mio die zes jaar of langer lid is en geen 
examen meer wil doen en superbelangrijk voor het molenteam is, kan ‘lid maalploeg’ worden. Door 
lid maalploeg in te voeren krijgt het gilde een beter zicht op wie er echt de opleiding volgen. Alle 
mio’s krijgen een brief, met de vraag of ze de opleiding willen afmaken, of dat ze lid van de 
maalploeg willen worden.  Een mio mag ook eerder dan zes jaar overstappen.  
De brief aan de mio’s gaat ter informatie ook naar de instructeurs en de voorzitters van de 
afdelingen.  
Ledenadministratie vraagt of je na zes jaar niet automatisch lid van de maalploeg moet worden want 
hoe beheer je dit elk jaar? Hierover volgt nog overleg.  
In de brief kan ook voorgesteld worden om eventueel donateur te worden want sommigen komen 
nooit meer op een molen. 
- Immaterieel Erfgoedprijs 
Beschermen, handhaven en promoten zijn belangrijke zaken betreffende het molenaarsambacht. 
De prijs is een uitvloeisel van de plaatsing op de Immaterieel Erfgoedlijst van UNESCO. Aan de prijs 
hangt ook een geldbedrag van € 500,-. Criteria: voorbeeldfunctie, landelijke spreiding, inspanning om 
iets te doen, draagvlak creëren en inspireren. Voordrachten uit het land kunnen worden 
doorgegeven aan het bestuur. Binnenkort zal deze prijs voor de eerste keer worden uitgereikt. 
- Biotoopprijs  
In 1995 is de prijs voor het eerst uitgereikt. De naam is in 1997 veranderd in Evert Smit biotoopprijs 
genoemd naar de bekende biotoopvoorvechter van het Gilde. Binnenkort wordt deze prijs weer 
uitgereikt. Ook hier is het geldbedrag € 500,-. Voordrachten vanuit het land worden op prijs gesteld. 
- BTW 
Vanaf 1 juli is het Gilde belastingplichting. Penningmeester onderzoekt of dat gunstig is voor het 
Gilde of niet. Door het jubileum geeft het Gilde dit jaar veel geld uit en valt het aangeven van BTW 
gunstig uit. Als het volgende jaren ongunstig uitvalt kan het Gilde via het instituut voor ambachten er 
vanaf.  
- ZOOM 
Het Gilde heeft landelijk abonnement. Afdelingen kunnen het ook gebruiken. Bij het huidige 
abonnement is het lastig dat de landelijk secretaris vooraf een autorisatie moet geven.  
Indien afdelingen deze vorm van vergaderen veel gebruiken is het voorstel dat ze zelf een jaar 
abonnement afsluiten. Daarnaast is het mogelijk over te stappen op TEAMS, dan zou er geen 
autorisatie nodig zijn. De secretaris komt hierop terug.  
- Naamswijziging en website 
Er komen uniforme e-mailadressen per functie zowel landelijk als per afdeling. De naamswijziging 
gaat in vanaf 5 december 2022. Er komt een lange transitie periode waarin er wordt doorgelinkt naar 
de nieuwe omgeving. 
Webmaster, André Canrinus kan de afdelingen hierbij helpen als dat nodig mocht zijn. 
- Preventie- en Integriteitsbeleid 
Het beleid staat op de website en is ondermeer nodig om gratis VOG’s te kunnen aanvragen. Per 1 
januari 2023 wordt dit in gang gezet voor bestuursleden, instructeurs en stagemolenaars. Onduidelijk 
is hoe lang de VOG geldig is. Secretaris komt hierop terug.  
 
5. Opleidingszaken 
- Voortgang ontwerpen opleiding voor één molentype: de korenmolen 
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Opleidingscoördinator geeft een uitleg aan de hand van enkele sheets over fase 1 en fase 2. (Sheets 
als bijlage bij notulen gevoegd). Beide fasen dienen door DHM te worden geëxamineerd. Dit vergt 
nader overleg met DHM.  
Hoewel in de vorige vergadering volgens enkelen al een besluit was genomen over het voornemen 
om een dergelijke cursus te ontwikkelen en te introduceren volgt alsnog hierover een discussie. De 
meningen zijn verdeeld en de voorzitter brengt het voornemen in stemming. Voor: Dr, Gld, NH, ZH, 
NB, Lim 
Tegen: Gr, Ov, Utr, Zld. Voorzitter besluit met meerderheid van stemmen dat de 
opleidingscoördinator verder kan gaan met het ontwikkelen en introduceren. Overigens worden 
afdelingen die nu nog tegen zijn niet verplicht de nieuwe cursus binnen hun afdeling aan te bieden.  
Ook is er discussie over de handboeken. Om er les uit te geven zijn er ter ondersteuning lesbrieven 
en een leeswijzer. Het voorstel is de handboeken om te vormen tot lesboeken met een curriculum en 
syllabus, aangevuld met filmpjes. Daarnaast bestaat er behoefte de instructeurs meer en betere 
ondersteuning te geven. Beide voorstellen komen in een latere fase aan de orde.  
 
- Evaluatie exameneisen windmolenaar 2015, ter kennisname 
Het verzoek is om op- en aanmerkingen voor 1 december 2022 te sturen aan Kees Kammeraat. Bij 
principieel commentaar overlegt het bestuur met de examencommissie van DHM. Valt het binnen de 
marge dan past Kees Kammeraat het aan en gaat de aangepaste versie naar DHM. In een later 
stadium volgt de evaluatie van de exameneisen watermolenaar.  
 
Lunch	
	
6. Nationale Molendag 2023. Luuk van Term, hoofd communicatie en marketing van DHM geeft een 
presentatie over de geplande activiteiten in 2023 waarin DHM haar 100-jarig bestaan viert. Hij noemt 
ondermeer de Nationale Molendag, 100.000 molenvrienden, een onderzoek naar de collectie binnen 
molens, de scheurkalender, een iconenproject waarin de mondelinge geschiedenis van de molens 
wordt vastgelegd en de Molenprijs XL die in 2023 wordt verhoogd van €75.000, - naar € 100.000, -. 
 
7. Jubileum – stand van zaken 
Het jubileum loopt zoals we het gepland hebben. De voorzitter is verheugd zoals het gaat en geeft 
complimenten aan de afdelingen die in hun maand allerlei activiteiten hebben georganiseerd. Het 
heeft veel aandacht en verbondenheid gecreëerd. Op 10 december is de slot bijeenkomst in het 
Nationaal Openlucht Museum in Arnhem 
 
8. De 5 – minuten van………… 
Gld. Uitleg van hun ideeën. 
HG: Lim: valbeveiliging voorstel om het te verbeteren tot val-werkset. Elementen bij kopen, zodat val 
voorkomen wordt. Je kunt dan ook met beide handen werken. Misschien is daar meer belangstelling 
voor. Advies voor Lim om dat via Mennens (voormalig Safesite) te laten toetsen. 
WB: instructeur voor de valbeveiliging. BHV-er, EHBO-er dan herhaling om gecertificeerd te blijven. 
Hoe zit dat met de valbeveiliging? zie punt 9 
JK (Gr) : Groningen wil het pellen meer onder de aandacht brengen. Het pellen is bij meerdere 
molens mogelijk maar dat lukt nog niet zo. Voorzitter vraagt om in contact te worden gebracht met 
de directeur van het Gronings Landschap. 
JK (Gr): Het bereiken van jongeren valt niet mee. De afdeling heeft met een mbo-school contact 
opgenomen hiervoor. 
S (NH): Komt er een nieuwe recordpoging die ook vermeld kan worden in het Guiness book of 
record? Daarover zijn nog geen plannen. Bovendien wil DHM het niet koppelen aan Nationale 
Molendag.  
S (NH): In het voorjaar start een molengids opleiding. Daar mogen anderen ook aan deelnemen. Het 
zal in Haarlem zijn. 
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NB en Limb hebben de krachten gebundeld voor een molengids cursus en bieden die ook aan NH 
aan. 
S (NH): Wat is de verhouding tussen instructeurs gast- en stagemolenaars? Hoe gaan andere 
afdelingen daarmee om? Opleidingscoördinator is bezig om een verhaal te maken over instructeurs. 
Dat onderwerp komt terug. 
J (Gld): Het elektronisch Examen Aanmeld Formulier (EAF) is omslachtig en ingewikkeld. Papiermodel 
was beter. Neem contact op met Wilma Dondergoor en Nico van den Broek.  
WvD: er is geen overeenkomst tussen het Excel formulier en het EAF formulier. Moet nog veel 
handmatig ingevuld worden. Wat als de EAF bij de provincies blijven, gaat het dan wel goed met de 
landelijke examens? 
W neemt contact op met Nico van de Broek. Waarom moet het oranje zijn? 
JW: Overleg met GFM over verzekeringen en molenaarsovereenkomst verloopt goed.  
 
9. Veiligheid 
Er bestaat een protocol keuren valbeveiligingssets. Daar wordt verschillend mee omgegaan. Laat de 
keurmeesters het protocol nog eens lezen. Snap je het niet neem contact op met Jan Bruins uit ZH. 
Twee jaar geleden zijn 50 instructeurs valbeveiliging opgeleid. Hun certificaat is drie jaar geldig.  Laat 
twee instructeurs valbeveiliging per afdeling een herhaling doen en die trainen weer andere 
instructeurs in hun omgeving.  
- Veiligheidsdag coaches 
EK stopt per 1 november als veiligheidscoördinator, ging niet met het voorzitterschap daardoor is er 
de laatste twee jaar geen veiligheidsdag georganiseerd. Erik Katenman neemt het over. Hij gaat met 
Hay Janssen en DHM gaan weer een veiligheidsdag organiseren. 
- Incidenten en ongevallen 
Er wordt veel gemeld en geregistreerd. Dit i.t.t. tot vroeger. Follow up werkt nog niet goed genoeg. 
Compliment voor EK die in Gld goede nazorg heeft geleverd. 
M (Zld) Veel molens draaien met losse wiggen.  
 
10. Rondvraag 
Brabantse feestvlag wordt overgedragen aan de voorzitter voor het archief. 
JK (Gr) Je mag meelopen bij een examenmolen maar mag niet bij de beraadslagingen zijn. Daardoor 
krijgt de meeloper geen inzicht op welke gronden de kandidaat slaag of zakt. Voorstel: Is er geen 
binding met de kandidaat, dan mag de meeloper bij de beraadslagingen zijn. JW is faliekant tegen. KK 
neemt dit op met de examencommissie. 
HG (Lim) notulen zo snel mogelijk toesturen, staan actiepunten in. 
HG (Lim) schutblad, valbeveiliging: regel: gedaan. Voorstel valbeveiliging altijd laten teken op blad 2b. 
 
11. Datum volgende OR-vergadering: 11 maart 2023 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 14.45 onder dankzegging van alle aanwezigen voor hun 
constructieve bijdragen.  


