
 

 

Verslag van de online Algemene Ledenvergadering van 3 april 2021 
 
DOOR: TOM KREUNING, secretaris 
 
1 Opening 
Voorzitter Erik Kopp opent voor de tweede maal een online Algemene Ledenvergadering (ALV). 
Er wordt traditiegetrouw even stilgestaan bij de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2020 
Het verslag staat ook op de website en er zijn geen vragen. Het verslag wordt vastgesteld met dank 
aan de secretaris. 
 
3. Bestuurswisselingen 
Afdelingscoördinator Leen Lagerwerf is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Leen wordt 
bedankt voor zijn inzet over de afgelopen vier jaar. Hij heeft een aantal lastige klussen aangepakt 
waaronder de verhuizing van de website naar de nieuwe host Genkgo. Een afscheidscadeau wordt 
later overhandigd. Er is nu een vacature en er wordt gezocht naar een opvolger. 
Secretaris Tom Kreuning is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld en de vergadering gaat akkoord. 
Boekhouder Jan Wieffer is na zes jaar afgetreden. Jan heeft een enorme inzet getoond ook bij de 
overgang van Websolve naar Genkgo. Jan wordt uitgebreid bedankt ook voor zijn inzet aan het 
lesboek Watermolenaar en de verzekeringen. Dat laatste blijft hij voorlopig nog doen. Andrien 
Muijser is nu tijdelijk boekhouder om het gat op te vullen. 
Hub van Erve heeft te kennen gegeven te stoppen als vertrouwenspersoon. Hij heeft inmiddels het 
stokje overgedragen aan Willem van Breenen. Willem is naast huisarts ook molenaar in Heusden. 
 
4. Bestuursmededelingen 
- Invloed van de beperkende maatregelen door corona 
Alle fysieke bijeenkomsten zoals de ALV, Opleidingsraad (OR), afdelingsbijeenkomsten, excursies, 
weercursus en de internationale conferentie zijn afgelast en waar mogelijk online gehouden. 
De theorie- en praktijklessen gaan met wat beperkingen zoveel mogelijk door.  
De examens werden uitgesteld, waardoor er een dip zit in het aantal nieuwe molenaars. Samen met 
De Hollandsche Molen wordt het maximale gedaan om alle examens vóór de zomer door te laten 
gaan. 
De tweede Internationale Conferentie ‘Craft of the Miller’ van 25 maart 2021 was een groot succes. 
De opzet was iets anders dan de vorige keer. Er waren sprekers uit Noorwegen, Duitsland en Egypte 
waarna de 150 deelnemers in kleine groepen verder konden discussiëren. Er is een grote behoefte 
om met elkaar informatie uit te wisselen. In juni 2021 is er een nieuwe bijeenkomst met workshops. 
 
5. Opleidingen 
Het Gilde heeft een goede opleiding maar er is altijd ruimte voor verbetering. De examenperiodes 
gaan vanaf begin 2022 van twee naar vier keer per jaar. 
De aanmeldings- en inschrijfprocedure voor nieuwe leden wordt persoonlijker en 
gestandaardiseerd. Het doel is de verwachtingen over en weer beter op elkaar af te stemmen. 
Een leeswijzer is in de maak voor de lesstof van met name de opleiding tot windmolenaar. Een 
scheiding tussen de basis en de verdieping moet de toegankelijkheid van de lesstof beter maken. 
Een vragenlijst is uitgegaan naar (afgezwaaide) molenaars-in-opleiding (MIO’s) om te onderzoeken 
wat ze van de opleiding vinden. Ongeveer 360 vragenlijsten zijn ingevuld en teruggestuurd. De 
resultaten worden nog verwerkt, maar er is over het algemeen tevredenheid over de opleiding en de 
aanmeldprocedure. De kosten worden niet te hoog gevonden. De theoretische studielast werd nogal 
eens zwaar gevonden en er is soms wat twijfel over de begeleiding. Er bestaat binnen het Gilde 



 

 

geen cursus om instructeur te worden. Het bestuur gaat daarom nadenken om de instructeurs 
handvatten te geven om de begeleiding van de leerlingen te verbeteren. De vraag blijft vooralsnog 
onbeantwoord of er behoefte is aan een opleiding voor één type molen als we de geplande 
verbeteringen hebben doorgevoerd. 
 
6. Jubileumjaar 2022: 50 jaar het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
Volgend jaar bestaat het Gilde van Vrijwillige Molenaars 50 jaar. De rode draad in het jubileumjaar 
is ‘alles draait om de molenaar’ en het wordt ‘het jaar van de molenaar’. Er is daarvoor een Comité 
van Aanbeveling waarin een aantal Commissarissen van de Koning zitten en kopstukken uit de 
cultuurwereld. De afdelingen worden betrokken bij de promotie van het ambacht van molenaar. Zij 
krijgen elk een maand om hun afdeling te promoten. De start is op 15 januari 2022 waarop het jaar 
van de molenaar wordt uitgeroepen door een hoogwaardigheidsbekleder. Er komt een recordpoging 
waarin zoveel mogelijk molenaars de molens laten draaien. Het wordt een promotiejaar voor het 
ambacht van molenaar. De jubileumcommissie is al een jaar bezig om allerlei plannen uit te 
werken. De verwachting is dat het ongeveer € 30 à 40.000 gaat kosten. Voor de financiering 
daarvan worden diverse fondsen benaderd. Het Gilde reserveert € 20.000 en staat garant als er 
onvoldoende externe fondsen zijn. Per lid zou dit dan op ongeveer € 10 à 15 uitkomen. Een 
jubileumboek is in de maak en dat zal volgend jaar april verschijnen. De hoop is dat door het 
uitdragen van het ambacht er meer mensen geïnteresseerd zullen worden om molenaar te worden.  
 
7. Naam van de vereniging  
Het bestuur stelt voor om de naam van de vereniging te veranderen naar Gilde van Molenaars. 
Vijftig jaar geleden waren er eigenlijk alleen nog maar beroepsmolenaars en die vonden dat de 
pioniers van onze vereniging zich geen molenaar mochten noemen. Het was een tussenoplossing te 
kiezen voor ‘vrijwillige molenaar’ om onderscheid te maken met de beroepsmolenaars. Vandaag de 
dag zijn er nog vijftig beroepsmolenaars en die zijn bijna allemaal door het Gilde opgeleid. Het 
nadrukkelijke onderscheid is niet echt meer nodig. De naam ‘Gilde van Molenaars’ leidt tot een 
verbetering van het aanzien van de molenaar. Het Gilde leidt op tot molenaar. De term vrijwillige 
suggereert dat er ook nog een beroepsgilde is en de media willen vaak ook nog met de ‘echte’ 
molenaar spreken en niet met de vrijwilliger. Onze zustervereniging in Friesland heeft ook de term 
‘vrijwillige’ niet in haar naam staan: Gild Fryske Mounders. De Opleidingsraad heeft zich al 
eenstemmig uitgesproken om dit project te gaan uitvoeren en het bestuur wil dit in de loop van 
volgend jaar doorvoeren.  
 
8. Beleidsplan 2021-2026 
Als ANBI-instelling is dit een verplicht nummer. Het plan staat op de website en de leden worden 
opgeroepen hierop te reageren. 
 
9. Veiligheid 
In de periode van oktober 2020 tot april 2021 zijn de volgende ongevallen, incidenten en onveilige 
situaties gemeld: 
- Er was een ernstig ongeval met persoonlijk letsel door een val van de trap met als gevolg een forse 
hoofdwond, een zware hersenschudding en een paar gebroken ribben. De molenaar in kwestie was 
alleen op de molen en werd daar door zijn vrouw onderaan de trap gevonden omdat hij niet 
thuiskwam.  
- Een ander geval van materiële schade was er doordat de vangbalk plotseling van de haak 
geschoten was. 
- Er was ook een melding van een gevaarlijke situatie, doordat de afscherming van het gevlucht al 
werd weggehaald tijdens het afzeilen. Toen het volgende end voor kwam, liep daar nog iemand. 
Gelukkig was er geen schade maar wel grote schrik. 
De cursus ‘keurmeester valbeveiligingsmiddelen’ heeft acht leden opgeleverd die bevoegd zijn om 



 

 

deze sets te keuren.  
 
10. Jaarverslag 2020 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en wordt opgenomen in het archief.  
 
 
11. Financiën  
Het financiële team in 2020 bestond uit penningmeester Geert Jonker, boekhouder Jan Wieffer en 
ledenadministrateur Willem Boender. De laatste twee worden door de penningmeester bedankt voor 
hun inzet en samenwerking.  
- Jaarrekening 2020  
De hoofdlijnen van 2020: de inkomsten waren € 116.000 (€ 7.000 minder dan het jaar ervoor), de 
uitgaven € 112.000 (+ € 1.000). Per saldo is de winst € 4.000 (- € 8.000) en die wordt toegevoegd 
aan de algemene reserve. 
- Kascommissie 
Deze bestond uit Karel Ouendag (aftredend), Rob Oosterlee en Andrien Muijsers. De kascommissie 
heeft de jaarrekening gecontroleerd en meldt dat de balans een getrouw beeld geeft van de 
financiële situatie van de vereniging. Zij beveelt de ALV aan om de jaarrekening goed te keuren en 
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De aanwezige leden gaan akkoord.  
Andrien Muijsers is nu naast boekhouder ook lid van de kascommissie. Dit is een ongewenste maar 
tijdelijke situatie. Er wordt gezocht naar een nieuwe boekhouder en als dat te lang duurt ook naar 
een ander lid van de kascommissie. Michiel Baltussen stelt zich beschikbaar voor de kascommissie. 
Robert Having is ook beschikbaar. De aanwezige leden stemmen in met de nieuwe samenstelling 
van de kascommissie. 
- Begroting 2021 
De uitgangspunten van de begroting 2021 zijn: 
- Er zijn geen veranderingen in de contributie en de verzekeringspremies. De premie van zowel de 
WA als de WA-plus zijn onderdeel van de contributie. 
- Er worden geen grote veranderingen verwacht in het algemene uitgavenpatroon. 
- Er worden 120 nieuwe MIO’s verwacht. 
- Het ledental zal met 40 personen groeien. 
- Het schadeverloop bij de verzekeringen zal gemiddeld zijn. 
- De weercursus en het wekelijkse weerbericht op de website worden voortgezet. 
- De eerste grotere uitgaven en verplichtingen zijn voor het 50-jarig jubileum. 
De inkomsten worden begroot op € 130.000 en de uitgaven op € 135.000.  
De aanwezige leden stemmen in met de begroting 2021.  
 
12. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
De wijzigingen hebben op de website gestaan en de vragen die al eerder daarover gesteld zijn, zijn 
beantwoord. Er staat hier en daar nog ‘hij’ waar ook ‘zij’ wordt bedoeld. Dat zal genderneutraal 
worden aangepast. De wijzigingen worden aangenomen. Het bestuur vraagt mandaat aan de ALV 
om de wijzigingen met name over de opleiding aan te passen en niet te wachten op de ALV van 
volgend jaar. Er wordt mandaat gegeven om alvast te handelen naar een aangepast huishoudelijk 
reglement, maar dat dit bij de komende ALV ter goedkeuring wordt voorgelegd. 
 
13. Rondvraag en sluiting 
Nico Salm geeft complimenten aan de molenaars die hem hebben uitgenodigd voor zijn 100 molens 
toer. Door de corona-crisis heeft hij deze toer tijdelijk moeten onderbreken. Na de zomer hoopt hij 
weer op pad te gaan. Er kunnen nog een aantal uitnodigingen naar hem opgestuurd worden. 
Nicole Bakker meldt dat de Nationale Molendag online georganiseerd wordt. Er komt een 
nieuwsbrief. 
Jan Wieffer heeft een artikel in De Gildebrief geschreven over de verzekering van een 



 

 

ongediplomeerde molenaar die zelfstandig op een molen draait. Bij schade kan de eigenaar van de 
molen die molenaar in dat geval niet aansprakelijk stellen. 
Via de chat was er nog de vraag of je je eigen valbeveiligingsset mag keuren. Dat mag alleen als je 
keurmeester bent. 
De voorzitter bedankt iedereen die zich inzet voor het Gilde.  
De volgende algemene ledenvergadering zal op 2 april 2022 plaatsvinden. 
(Op het hoogtepunt waren er 45 deelnemers.) 
 
 
 
 


