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Uitnodiging Contactavond  
vrijdag 13 oktober 2017 

Locatie : restaurant Diggels  
             Hoofdstraat 8 
             Westerbork  
Aanvang :  20.00 uur 

 

 

De Agenda : 
 
1. Opening 

2. Verslag vorige contactavond (zie bijlage) 
3. Mededelingen Gilde Drenthe 
4. Bestuursverkiezing  *) 

5. Mededelingen Molenstichting Drenthe  
6. Rondvraag 

7. PAUZE 
8. Lezing: onderwerp? 

 

*) Wegens het vertrek van 2 bestuursleden (Albert Kalk en Nico van den 
Broek) zoeken wij nieuwe bestuursleden. 

Roelant van Eijk (Buinen) en Marijn Sijbom (Emmen) hebben zich  
gemeld; het bestuur draagt hen voor om de opengevallen plaatsen in te 
vullen;  

Overige kandidaten gaarne melden tot uiterlijk  ½ uur voor aanvang van 
de vergadering ; liefst per e-mail aan de secretaris! 

 

 

Zeg het voort, zeg het voort! 

DRENTHE 
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Verslag Contactavond afdeling Drenthe 

10 maart 2017 

 

 

 

Harm is met vakantie dus Nico heet iedereen van harte welkom;  

 Speciaal welkom aan Jos Bredek de stormchaser, voor het onderwerp na de 

pauze. 

 Ook welkom aan Karel Ouendag; Penningmeester landelijk gilde en lid van ZH. 

 Afmeldingen: Hugo Waalewijn;Hans Petit; Marian Fien-Neuteboom; Fred Mijnhart; 

Gerard de Haan; Heribert Delicaat; Roelof Kooiker; Richard Wiersema; Albert 

Kalk; Jacco Bos.  

 

2. Verslag vorige vergadering (14-10-2016) wordt goedgekeurd! 

  Lijst met voorstellen voor presentaties wordt nog aan de leden voorgelegd. Aktie 

 Het ongevallen actieplan wordt door het hoofdbestuur uitgewerkt en de bedoeling is dat 
deze op de molen komt te liggen, zodat in geval van een ongeluk men weet wat te doen. 

 Verslag van de opleidingsraad stond in de Gildebrief die vandaag is ontvangen. 

 De eventuele vervolgacties vanuit de bijeenkomst met DHM van okt worden door DHM 
opgepakt. 

 

3. Jaarverslagen 2016  Financieel en Secretaris 

 Financieel jaarverslag wordt goedgekeurd! 

 Herman Durenkamp en Fred Bisschop hebben het kasboek gecontroleerd en in 

orde bevonden!  

 Ook het Secretarieel jaarverslag wordt goedgekeurd! 

 

4. In- en uitgaande stukken 

 Bert van Uffelen heeft gevraagd om Jannes eens extra in het zonnetje te zetten 

voor het opleiden van zoveel kandidaten. 

 Het bestuur is uiteraard zeer dankbaar voor het afleveren van zoveel 

gediplomeerde molenaars, maar gaat zelf geen extra acties hierop ondernemen,  

o er is landelijk nog regionaal bijgehouden hoeveel kandidaten een 

instructeur naar het examen heeft gebracht. 

o Wij willen geen andere mensen die zich ook heel erg inspannen voor de 

molens passeren en daarmee voor hun hoofd stoten 

 Het bestuur ondersteund in voorkomende gevallen uiteraard wel lokale initiatieven 

voor het in het zonnetje zetten van vrijwilligers! 

 Brief verstuurt aan landelijk Gilde en Examencommissie over inzet van 

examinatoren tijdens toelatingsexamens; wordt vervolgd. 

 

5. Ledenstatus 

 1 jan 2017 tellen wij 97 leden; Wij hebben ons eerste nieuwe (jeugd)lid dit jaar 

mogen verwelkomen Danny Kok (16 jaar) uit Meppel; Welkom bij de club! 

 

 

6. Bestuursverkiezing 

 Wesley de Best heeft zich aangemeld als “jongeling”die het bestuur wil 

versterken; staande de vergadering wordt met applaus zijn benoeming door de 

leden bevestigd. 

 Nico van den Broek heeft 2 periodes van 4 jaar in het bestuur er op zitten en is 

voor een laatste periode van 4 jaar herkiesbaar; ook hij wordt met applaus 

herbenoemd. 
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7. Mededelingen 

 Door het Gilde wordt gewezen op het belang van een Molenaarscontract met de 

eigenaar van de molen waarop je draait; er zijn gevallen bekend waarbij de 

eigenaar niet goed verzekerd is voor zijn molen en de molenaar aansprakelijk 

wordt gesteld via zijn Gilde verzekering; 

o In dit Molenaarscontract (zie website van het Gilde) worden deze zaken en 

ook onderhoud en risicovol gedrag goed geregeld. 

o Het betreft een standaard contract maar kan situationeel aangepast 

worden. 

 De Pilot cursus Molengidsen in Drenthe is gestart; er zijn 9 deelnemers die in 4 

avonden de kennis van molens krijgen aangedragen; de cursus wordt gegeven in 

Roderwolde; maar in de toekomst kan deze ook in kleinere groepen lokaal op de 

eigen molen gegeven worden als daar behoefte aan is bij molenaars en/of 

stichtingen;  een behoefte aan de Molengidsen cursus doorgegeven aan 

het bestuur, via de secretaris! 

 Er is een platform gecreëerd voor de (landelijke) verenigingen en stichtingen die 

de molens behartigen (GVM; DHM; GFM en AKG) vanuit dit platform is tevens een 

veiligheidsgroep geformeerd die veiligheid op molens aan gaat pakken. 

 

8. ARBO-zaken 

 Vanuit het bestuur worden instructieavonden georganiseerd voor het gebruik van 

Valbeveiliging die verplicht is voor het werken op hoogte (niet het voorleggen van 

de zeilen); voor mio’s wordt dit mogelijk een verplichte aantekening die zij 

moeten hebben als ze op examen gaan; aanmelden voor deze cursus(sen) kan via 

de secretaris. 

 

9. Opleidingszaken 

 Landelijk bestuur stelt voor het mandaat van de Opleidingsraad uit te breiden van 

alleen advies over opleidingszaken, naar advies over alle verenigingszaken; in de 

Opleidingsraad zijn alle afdeling goed vertegenwoordigd en kunnen besluiten voor 

het bestuur voorbereid worden. (behandeling op de ALV van 1 april as.) 

 Vorig jaar heeft Drenthe 4 geslaagde molenaars afgeleverd; voor dit voorjaar 

staan er weer 6 op de lijst voor hun landelijke examen (veel succes gewenst); 

voor het najaarsexamen hebben zich geen kandidaten gemeld! 

10. Molendagen 

 Aanmelden voor de Nationale Molendagen van 13-14 mei kan via de website van 

DHM. 

 Meint deelt de affiches uit voor de Drentse Molendag op 26 augustus as. Germ 

Geersing gaat de PR hiervoor doen! 

 Er zijn nog een klein aantal Drentse Molendag vlaggen verkrijgbaar via de 

secretaris van Molenstichting Drenthe (Jan Omvlee) 

 

11. Molenstichting Drenthe (Geert Roeles en Jan Omvlee) 

 Bestuur heeft wijzigingen ondergaan 

 Stellingnieuws wordt zeer enthousiast ontvangen; wil iedereen zijn bijdrage daar 

aan leveren zodat we dit mooie blad ook in stand kunnen houden. 

 Masterplan molens Drenthe wordt in 3 bijeenkomsten in april/mei met de 

molenaars besproken. 

 Aandacht voor de BRIM 2018 aanvraag moet vóór 1 april 2018 binnen zijn; 

advies om nu al het inspectierapport op te laten maken, zodat je zeker op tijd 

klaar bent voor de aanvraag! 

 Op 20 okt 2016 is Gerben Kat geslaagd voor zijn examen van Vrijwillig Molenaar 

en krijgt hiervoor zijn certificaat en het beroemde windmetertje uit handen van de 

voorzitten van Molenstichting Drenthe uitgereikt!                              
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12. Draaipremie en Molenbiotoop (Jan Schenkel) 

 Er wordt goed gedraaid in Drenthe, waarvoor hulde! Totaal bijna 3 miljoen om-

wentelingen gedraaid in Drenthe in 2016; daarom weer een korting toe moeten 

passen omdat het maximumbedrag voor de draaipremie van de provincie 

overschreden is. 

 Er is onderhandeld over diverse molenbiotoop zaken m.b.t.: Hoogeveen; 

Veenoord; Sleen; Aalden; Diever en Gieterveen. In de meeste gevallen is dit met 

goed resultaat afgesloten; blijft wel een bron van aandacht dat de molenaars het 

lokale blad m.b.t. bouwvergunningen, bestemmingsplannen etc. goed bewaken en 

eventueel in samenspraak met Jan Schenkel  de nodige acties richting de 

gemeentes nemen. 

 

13. Rondje langs de molens van Drenthe: 

 De Zwaluw Hoogeveen: Hans heeft een aantal tennisnetten over voor afzetting 

van de stelling; wie belangstelling heeft kan even contact met hem opnemen. 

 Boezemvriend de Groeve: woensdag 15-3 wordt de nieuwe (stalen) vijzel weer 

ingehangen in de molen en kan er weer gedraaid worden met de enige 

poldermolen die wij in Drenthe rijk zijn; inmiddels heeft Jan Mulder zich ook 

aangemeld als molenaar hier zodat de molen kan blijven draaien ondanks de 

ziekte van Hans. 

 Zuidwolde de Vlijt:  jammer genoeg zijn de onderhandelingen met de eigenaar 

vastgelopen om deze prachtige molen weer hersteld en aan het draaien te 

krijgen; het is nu even afwachten of de eigenaar bijdraait maar het ziet er niet 

best uit voor deze molen. 

 Meppel de Vlijt: Het geld is binnen en het ombouwen naar de eerste 

Mosterdmolen op het vaste land kan beginnen; Kees hoopt dat ze eind dit jaar de 

molen in gebruik kunnen nemen! 

 De Zwaluw Oudemolen: dit jaar 180 jarig bestaan; wordt gevierd op de beide 

molendagen van 13-14 mei as. met diverse activiteiten op en rond de molen; 

zoals klassieke auto’s, een smid, pannenkoekenbakken etc. Iedereen is van harte 

welkom! 

 Woldzigt Roderwolde: 28 april as. om 17.00 u start de “Oliemarathon” 24 uur 

lang zijn er rond en in de molen allerlei activiteiten en er wordt hopelijk een nieuw 

record voor het Guiness Book of records gevestigd! 

 De Vlijt Diever en Zaandplatte Ruinen: organiseren dit jaar op 7 juni as van 

18.30-22.00 u de eerste Drentse Open molenavond; Iedereen is van harte 

welkom er is “koek en zopie” geregeld voor deze avond. 

 

14. Rondvraag.  

 Er zijn geen rondvragen; dus na de Pauze gaan we naar de lezing van Jos Bredek 

uit Gieten die als hobby Stormchasen heeft. 

 

 
 

Jos Bredek vertelt over zijn jacht op Tornado’s in Amerika en 
Het ontstaan van dit soort Tornado’s. 

 

22.15 uur sluit de avond en gaat iedereen huiswaarts! 

 

Voor verslag: 

Nico van den Broek 

secretaris GVM afd. Drenthe 

 


