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1.Opening 
- Harm heet allen hartelijk welkom en maakt melding van 13 afzeggingen. 
-Excuses voor de duplicaat bijlagen bij de uitnodigingen per e-mail –   slechts de 
agenda, financieel jaarverslag en verslag van vorige contactavond hadden 
bijgevoegd moeten zijn . 
- Enkele agendapunten zullen worden samengevoegd, waardoor de gestuurde 
agendavolgorde niet meer zal kloppen. 

2. Verslag vorige contactavond 
- Dit verslag was electronisch rondgestuurd en 
vormde geen aanleiding tot vragen of 
opmerkingen. 

5. Update ledenbestand 
-Momenteel 112 leden 
-Waaronder :  5 donateurs 
  30 molenaars in opleiding 
  12 nieuwe leden sinds maart 2017 
   - 9 in opleiding 
   - 2 in bezit van getuigschrift windmolenaar 
   - 1 donateur 
 
Samengevat: een gezonde afdeling Drenthe.  

3. Ingekomen stukken 
- Er waren geen ingekomen stukken 

4. Financieel  Jaarverslag 2017 
-Dit verslag was electronisch meegestuurd en vormde geen aanleiding tot op- of 
aanmerkingen. De afdeling Drenthe draait financieel gezond. 
-Roelant dankte de heren J. van Engelenhoven en  D. Magré voor het uitvoeren 
van de kascontrole over boekjaar 2017. Zij bevonden de kas in orde. 
- Geen verdere op- of aanmerkingen voor de penningmeester. 



6. Arbo  & Veiligheid 
-Hans neemt morgen deel aan de landelijke Arbo Gilde vergadering in De Meern. 
Hierin zullen de landelijk ingebrachte veiligheidsaspecten worden ingebracht, 
waaronder incidentenactieplan voor molens, richtlijnen voor bezoekers, 
valbeschermingssets,  training ervoor,  onderhoud ervan alsmede 
beschikbaarheid van (trainings)sets. 
- Er ontstond een levendige discussie over diverse veiligheids aspecten rond de 
molen (o.a. BHV, calamiteitenplan) en bezorgdheid van enkele gildeleden dat er 
meer en meer gaat worden voorgeschreven en meer en meer verplichtingen 
zullen worden opgelegd, zonder aantoonbare noodzaak. Hans (en het bestuur) 
delen deze zorgen en Hans zal dit in de landelijke vergadering communiceren. 

7. Opleidingszaken 
- Harm refereert aan de notulen in de 
Gildebrief nr. 4 van December 2017 op 
pagina 6 – er zijn geen vragen of 
opmerkingen van de aanwezigen hierover. 
Er wordt  onder de aanwezigen gepeild of er 
belangstelling is voor een herhaling van de 
weercursus door David Henneveld: ongeveer 
12 aanwezigen geven aan ze interesse 
zouden hebben. 
Door deze grote mate van interesse zal het 
bestuur een e-mail peiling doen onder alle 
leden en afhankelijk daarvan contact zoeken 
met  afdelingen Overijssel en Groningen om 
te zien of een voldoend grote groep 
gevonden kan worden om de cursus 
nogmaals te doen geven. 
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8. Molenstichting gerelateerd 
-Jan van Schenkel deelt mee dat een record van meer dan 3 miljoen 
omwentelingen zijn geregistreerd. Hierdoor wordt het beschikbare bedrag voor 
de draaipremies overschreden en zal een korting worden toegepast; er wordt dus 
veel gedraaid met de Drentse molens en dat is alleen maar goed. 
-Jan legt zijn functie bij de Molenstichting na vele jaren neer – de verwerking van 
de tellerstanden voor de draaipremeie wordt overgenomen door Tonny Mulder. 
-Jan Omvlee heeft geen nieuws op gebied van de molenbiotoop, behalve dat dit 
aspect wordt overgenomen door Fred Bisschop, binnen het bestuur van de 
Molenstichting Drenthe. Roelof Kooiker neemt de co-ordinatie van de Drentse 
Molendagen op zich. 
-Binnenkort komt een uitgave in extra grote oplage van het Drenthe Magazine, 
waarin een groot  artikel over de Drentse Molens. Dit is bedoeld voor de toeristen 
in Drenthe. 
-Tenslotte wordt namens de penningmeester van de Molenstichting verzocht om 
nog niet betaalde contributie zo snel mogelijk te voldoen. 
-Roelof Kooiker gaat foto’s maken van alle molens. Ter info. 
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9. Rondje langs de molens 
-Woldzigt heeft eindelijk zijn elecromotor aandrijving nu goed voor elkaar, zodat ze 
nu ook zonder wind kunnen malen.Ook zal de vloer in een van de bijgebouwen 
worden vervangen wegens houtrot en zwammen – misschien een goed onderwerp 
voor een presentatie op een van de contactavonden? 
 

-Molen in Peize heeft een ‘droog” sprinklersysteem. Echter, tijdens de recente 
vorstperiode is toch ergens een leiding met water bevroren, die vervolgens bij dooi 
een behoorlijke waterschade veroorzaakte. Kortom, ook “droge” systemen kennen 
risico’s. 
 

-Roelof Kooiker merkt op, dat bij de gemeentelijk herindeling met Haren en 
Groningen, de provinciegrens aangepast zal worden, waardoor Drenthe er een 3e 
poldermolen bijkrijgt. 
 

-Henk Wilms , heeft overgenomen van Nico van den Boek als instructeur op de 
Hazewind en heeft 3 MIO’s (molenaars in opleiding). De oliemotor in de Hazewind is 
na vele jaren operationeel en zal maandelijks draaien – zie kalender op de website 
van Aa en Hunze Molens. 
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10. Rondvraag & Afsluiting 
-Meint  Noordhoek uit zijn bezorgdheid over het feit dat met de introductie van 
de weercursus het erop lijkt dat het (toelatings)examen op dat gebied ook steeds 
zwaarder wordt, hetgeen hij niet nodig acht. In de daarop volgende discussie 
blijkt dat velen die mening  en zorg delen.  
-Harm  Jansen benadrukt dat dat niet het geval mag zijn en dat de cursus bedoeld 
is voor de individuele verdieping in de materie, op vrijwillige basis. 
 
Harm sluit het formele gedeelte af met dankzegging aan allen voor hun 
aanwezigheid. Volgende contactavond zal op 12 oktober 2018 zijn. 

10. Pauze 

11. Presentatie 
Hans Petit geeft een informatieve en zeer gewaardeerde presentatie over het 
Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. Hij vertelt o.a. aan welke eisen  een AKG lid 
moet voldoen, hij laat gereedschappen en instrumenten zien en vertelt over hoe 
hij zijn AKG-zaakjes heeft geregeld op De Bente in Dalen. Ook toont hij beelden 
van andere molens en “graan/meel-gerelateerde” excursies. 
Een zeer geslaagde afronding van een gezellige avond! 


