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21 aanwezigen 
 

1. Opening 
x Harm heet iedereen van harte welkom;  
x Speciaal welkom aan Nicole Bakker en Ed van Gerven van de Hollandsche Molen voor het 

onderwerp na de pauze. 
x Afmeldingen: Hans Petit; Marian Fien-Neuteboom; Theo Kerkhoff; Jan Schenkel; Fred 

Mijnhart; Bert van Uffelen; AArend Bijker; Fred Bisschop; Gerard de Haan; Janny 
Zwerver; Anne Hulst. 

 
2. Verslag vorige vergadering (9 oktober 2015) wordt goedgekeurd! 

x Bestuur is nog steeds op zoek naar 2 nieuwe leden 
x Woensdag 7 juni as. Houden de molenaars van Havelte en Diever de eerste avondexcursie naar 

Fries voorbeeld; beide molens zijn dan te bezoeken van 18.00-22.00 uur met koffie en koek! 
 
3. Mededelingen 

x Wij hebben 2 kandidaten voor het landelijk examen (Jochem van Engelenhoven en 
Gerben Kat) en 6 voor het toelatingsexamen. 

x Compliment naar Molenstichting betreffende de vernieuwde Vorm van “Stellingnieuws” 
en de voortreffelijke organisatie van het 1e Drentse molencongres. 

x Het modelcontract voor molenaar en eigenaar is vernieuwd zie ook Gildebrief sept. 
x Ministerie van Cultuur wil de fiscale aftrek van particuliere rijksmonumenten afschaffen. 

Onderteken de petitie (DHM) 
x 1 April 2017 ledenvergadering GVM in het openluchtmuseum Arnhem. 
x 40 jarige Jubilarissen: Er wordt even stilgestaan bij onze eerste jubilarissen die 40 jaar 

geslaagd Vrijwillig molenaar zijn; 2 jubilarissen zijn  aanwezig en krijgen een kleine blijk 
van waardering de andere 2 krijgen deze nog thuis bezorgd! 

 
x Onderwerpen voor na de pauzes op de Contactavond zijn geselecteerd. Deze lijst wordt 

aan de leden voorgelegd. 
x Er zijn geen vragen of opmerkingen m.b.t. de notulen van de opleidingsraad en 

ledenvergadering (zie Gildebrief sept.) 
x Weercursus was een groot succes met 63 deelnemers. 
x Weercursus opleiding wordt / is aangepast; iedereen heeft die ontvangen via de 

Gildebrief. 
x Op 2 molens in Drenthe (Norg en Gieten) zijn valbeschermingen van het Gilde aanwezig; 

Jochem van Engelenhoven, Hans Meijer en Nico van den Broek hebben de instructie van 
het Gilde gevolgd. 

x T.b.v. het bestuur is een Ongevallen Actieplan ontvangen vanuit het Hoofdbestuur. 
x Opleidingsraad 5 nov. Verslag volgt in Gildebrief en wordt besproken op volgende 

contactavond. (10 maart 2017) 
x Harm Jansen heeft zijn eerste periode van 4 jaar er op zitten en is aftredend en 

herkiesbaar.  Staande de vergadering wordt Harm unaniem wederom voor 4 jaar 
benoemd. 
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4. Molenstichting Drenthe  
x Masterplan molens Drenthe is ingediend bij de provincie 
x Woensdag 28 dec wordt er een Eindejaarsborrel georganiseerd aanvang ± 15.00 u; 

uitnodigingen volgen nog! 
x In het kader van het Geopark worden wandelroutes verzameld; van harte aanbevolen voor 

de molens in dat gebied om hier aan mee te werken. 
x Jochem van Engelenhoven is 13 oktober (gisteren) geslaagd voor zijn landelijke examen en 

krijgt zijn beroemde windmeter + certificaat overhandigd. (PM: Gerben Kat is 20 okt 
eveneens geslaagd voor zijn examen!) 

 
 

 
DHM Provinciale toer:  
bezoek molennetwerk afd. Gilde Drenthe 
  

Nicole Bakker en Ed van Gerven houden presentatie over het Molenfonds; aansluitend discussie 
over vrijwilligersbeleid. 
 
1. Molenfonds 
Nut en noodzaak: Molenfonds komt voort uit het rapport Molentoekomst. De Hollandsche Molen 
biedt het molenveld op de site van het Molenfonds o.m. gratis een crowdfundingsplatform aan 
om voor de eigen molenzaak geld te werven om de financiering van uiteenlopende noodzakelijke 
wensen mogelijk te maken. De molenorganisaties zullen zelf de boer op moeten gaan om geld in 
te zamelen.  
Een belangrijke reden: overheden zijn steeds terughoudender in financiële ondersteuning en 
eisen vaker dat de molenorganisaties ook zelf iets doen aan werving voordat zij over de brug 
komen. 

Aanwezigen reageren positief; vragen over: 
- de soort projecten die aangemeld kunnen worden:  
  het gaat om kleinschalige zaken (bijv. aanschaf molenzeilen of relatief kleine 
  onderhoudsklussen); 
- de ‘afkomst’ van de aanvragers; mogen bijvoorbeeld particulier eigenaren of gemeenten 
  projecten indienen? 
  Over deze en andere praktische kanten (aanmeldingsprocedure etc.) wordt nog nagedacht; 
  de bedoeling is dat bij de presentatie op Molencontactdag van De Hollandsche Molen op 
 18 november a.s. hierover duidelijkheid is. 
 
2. Vrijwilligersbeleid 
Hoe zijn de aanwezigen zelf vrijwilliger geworden? 
Het merendeel is persoonlijk gevraagd. 

Wie worden vrijwilliger? 
Opmerkingen: 
- het is geen probleem is om bij evenementen als Nationale Molendag of Drentse Molendag 
  mensen eenmalig op te roepen voor hand- en spandiensten; langere verbintenissen blijken 
  lastiger te realiseren; 
- molenaarsbestand vergrijst; 
- het zijn veelal ouderen die vrijwilliger zijn; hebben meer tijd; er is wel de wens om jong 
  bloed (- 40) binnen te halen maar ‘die zijn te druk’ met andere zaken. 
- mensen die niet zijn opgegroeid met vrijwilligerswerk, worden na hun 65ste ook geen 
  vrijwilliger. 
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Ideeën voor werving vrijwilligers 
- actief basisscholen benaderen om de molen te bezoeken om kiem te leggen voor latere 
  belangstelling;  
- suggestie om voor geïnteresseerden de drempel voor de officiële molenaarsopleiding te 
  verlagen via een korte kennismakingscursus ‘vrijwillig molenaar’ van ± 6 weken wordt 
  afgewezen. Belangrijkste reden: geen ‘leerling-molenaar’ op de molen ivm verzekering.   
  In Drenthe wordt cursus molengids opgezet om ook potentiële kandidaten voor het 
  molenaarschap binnen te halen. In dit verband meldt instructeur Van den Broek dat hij 
  cursisten vrijwillig molenaar eerst met hem laat meelopen, voordat de theorie aan bod 
  komt. Er wordt verder geen druk gezet op de kandidaten. Zij mogen ook bijv. 6 jaar over 
  de opleiding doen; 
- de sfeer op de molen moet goed zijn; laat weten dat het een gezellige vrijwilligersgroep is, 
  waar je graag bij wilt horen. 
 

Wat kan De Hollandsche Molen doen? 
- samenstellen van een ‘Draaiboek werven’ waarin methodes staan om vrijwilligers te vinden; 
- via de (social) media meer uitleggen over vrijwilligerswerk op de molen; spotjes op tv; 
- het ambacht van molenaar meer onder de aandacht brengen. 

Overige aandachtspunten 
- er is weinig kennis over wat er op molens gebeurt; er wordt wel eens gedacht dat de 
  mensen op de molen worden betaald; 
- momenteel gaat het goed wat betreft het aantal vrijwillige molenaars. Er is ook jonge 
  aanwas. Men is zich er echter van bewust dat dit in de toekomst onzeker is; 
- het landelijk GVM en DHM doen niets aan ‘binding’ van geslaagde vrijwillig molenaars. 
  Molenaars worden opgeleid, doen examen en dan gebeurt er niets; niemand weet 
  bijvoorbeeld waar ze blijven en of ze wel op een molen terechtkomen.  
 
 
 22.15 uur sluit de discussie en gaat iedereen huiswaarts! 
 
Voor verslag: 
Nico van den Broek 
secretaris GVM afd. Drenthe 
 

 
Noteer ook alvast de volgende contactavond in je agenda:   
Vrijdag 10 maart 2017  om 20.00 uur  
bij restaurant Diggels in Westerbork 

 


