Gilde van Vrijwillige Molenaars
Afdeling Noord-Brabant
Jaarverslag 2017-2018
Algemeen
Voor de organisatie van de regionale (opleidings)activiteiten wordt het Gildebestuur ondersteund door
Afdelingsbesturen.
In het kort kunnen de taken van het Afdelingsbestuur als volgt worden samengevat:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Het verzorgen van de opleiding van de "leden in opleiding", in de ruimste zin van het woord,
gericht op het afleggen van het examen van De Hollandsche Molen,
Bevorderen van de contacten tussen de leden in de eigen regio en zo nodig of mogelijk met
leden van andere regio's,
Onderhouden van contacten met het bestuur,
Instructeurs voor aanstelling voordragen aan het bestuur,
Deelnemen aan de jaarlijkse contactdag, waar ook het bestuur, andere afdelingsbesturen en de
examencommissie van De Hollandsche Molen (de zogenaamde opleidingsraad) aanwezig zijn.

Inhoud
Met dit jaarverslag willen wij onze leden informeren over de volgende onderwerpen:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bestuurssamenstelling
Opleidingszaken
Financiën
Leden
Activiteiten
Veiligheid
Vergaderingen

Bestuurssamenstelling
Voorzitter Patrick van Kessel
Penningmeester Bart Hoofs
Secretaris aftredend Thijs Michielsen, opvolgend secretaris Willem Boender
Opleidingscoördinator Jan van Elteren
Thijs Michielsen heeft te kennen gegeven te stoppen als secretaris. Gedurende de periode februari
2019 - november 2019 heeft Willem Boender als ad interim secretaris opgetreden.

Opleidingszaken
Het GVM verzorgt de opleiding tot molenaar en maakt zo'n opleiding o.a. mogelijk door:
Ø
Activiteiten denk aan Voorjaarsexcursie en Brabant-Vlaamse Contactdagen
Ø
Theorie- en praktijklessen (w.o. valbeveiliging)
Ø
Instructeurs voor aanstelling voordragen aan het hoofdbestuur
Ø
Stagemolenaars aanstellen
Toekomstvisie GVM*:
Ø
De "vak molenaars" verdwijnen geleidelijk en zijn zo langzaamaan niet meer beschikbaar voor
opleiding
Ø
Minder ervaren molenaars gaan andere molenaars opleiden
Ø
De opleiding MOET daarom gedegen blijven: de opleiding is zwaar, maar wordt NIET
eenvoudiger en toegankelijker
Ø
Algemene opleiding voor instructeurs komt er niet: WEL scholingsinitiatieven van afdelingen op
het gebied van weer, techniek en didactiek
*Toekomst (re)visie GVM

Aantallen
Ø
Aantal leerling-aanmeldingen sinds 1-11-2017: 17
Ø
Totaal aantal leden in opleiding: 54
o
Leerling Windmolenaars: 48
o
Leerling Watermolenaars: 6
Ø
Molengidsen (19 december 2018 en 9 januari 2019)
o
In opleiding: 12
o
Geslaagden: 30
Toelatingsexamens
Ø
25 november 2017: De Pegstukken (Schijndel)
o
Examengastmolenaar: Ad Vermeltfoort
o
Examinatoren: Niek van Eekelen; Carel van Herpt; Thijs Michielsen
o
Kandidaten: Leo Curvers; Ad van Lamoen; Albert Voet
Ø
14 april 2018: 't Nupke (Geldrop)
o
Examengastmolenaar: Hans Tielemans
o
Examinatoren: Mark Dwarswaard; Erwin Janssen; Patrick van Kessel
o
Kandidaten: Bart Rotteveel; Hennie Bunthof
Ø
14 april 2018: Collse watermolen (Eindhoven)
o
Examengastmolenaar: Edwin van Bussel
o
Examinatoren: Mark Dwarswaard; Erwin Janssen; Patrick van Kessel
o
Kandidaat: Niels Okhuijzen Mulder
Allen geslaagd
Examens De Hollandsche Molen
Ø
16 mei 2018: De Neije Kreiter (Volkel)
o Albert Voet
o Leo Curvers
o Ad van Lamoen
Ø
16 oktober 2018: De Hoop (Giesbeek)
o Hennie Bunthof
Ø
25 oktober 2018: De Wenumse Molen (Wenum)
(watermolenaar)
o Niels Okhuijzen Mulder
Allen geslaagd
Instructeurs
Binnen de Afdeling zijn op het ogenblik in totaal 12 instructeurs;
10 instructeurs windmolen en 2 instructeurs watermolen.
Opleidingszaken in samenwerking met andere Afdeling
Ø
Toelatingsexamen
Dit jaar in samenwerking met de Afdeling Limburg een toelatingsexamen voor watermolenaars
georganiseerd. Belangrijk hierbij is dat de Afdeling Noord-Brabant naast een kandidaat ook
examinatoren heeft kunnen leveren omdat wij, als Afdeling Noord-Brabant, reeds ervaring
hebben opgebouwd met de nieuwe manier van afnemen van toelatingsexamens voor
watermolenaars.
Ø
Weercursus
Aankomend jaar is er wederom een weercursus met docent David Henneman gepland, in
samenwerking met Afdeling Limburg. Uitnodiging volgt (let op alleen voor molenaars in
opleiding!).

Financiën
Afdeling Noord Brabant ontvangt van het hoofdbestuur een jaarlijkse bijdragen t.b.v. opleidingszaken
en activiteiten van onze afdeling financieel mogelijk te maken. In de afgelopen periode verkeerd de
Afdeling in een solide toestand.
Voor een paar activiteiten zoals de Brabant-Vlaamse contactdag en de Voorjaarsexcursie wordt aan
de deelnemers een bijdrage in de kosten gevraagd.
In onderstaand overzicht financieel verslag 2017.
Rapportage van de afdeling Noord-Brabant van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars over het jaar 2017

balans per 31 december
Triodos verenigingsrekening
Triodos spaarrekening
Goederen

4.013,62 €
4.272,58 €
0,00 €

Crediteuren
Eigen Vermogen

0,00 €

8.286,20 €

8.286,20 €

uitgaven

inkomsten

Opleiding
Contactavond Moergestel
Debetrente
Secretariaat
Porto
Brabants-Vlaamse contactdag
Bel- internetkosten
Voorjaarsexcursie
Reiskosten bestuur
Drukwerk / kopieen
Diversen
Porto Brabants-Vlaamse contactdag
Toelatingsexamenkosten
Weercursus
Bankkosten
Instructeursoverleg

164,00 €
211,00 €
0,00 €
10,00 €
35,81 €
625,00 €
0,00 €
532,60 €

Bijdrage landelijk bestuur
Bijdrage provincie
Inschrijfgeld voorjaarsexcursie
Inschrijfgeld Brabants-Vlaamse
Contactdag
Rente
Koffiegeld theorieles
Diversen

Bart Hoofs

0,00 €
787,50 €
625,00 €
0,00 €
143,00 €
0,00 €

452,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
69,30 €
0,00 €
85,52 €
215,08 €
2.400,54 €

Ingevuld door:

1.876,00 €

3.431,15 €

Datum:

31-12-17

Leden
In 2017 is het ledenaantal 312 in onderstaande tabel een overzicht. Deze tabel bevat een aantal
dubbeltellingen: dubbele opleiding, dubbel geslaagd. Daarnaast zijn er nog een aantal jeugd- en
overige leden en donateurs.

Leden Afdeling Noord-Brabant 2017
windmolenaars

185

watermolenaars

10

windmolenaars

85

watermolenaars

9

Geslaagde leden

Leden in opleiding

Activiteiten
Voorjaarsexcursie
De Voorjaarsexcursie wordt jaarlijks georganiseerd in de maand april, door het Gilde van Vrijwillige
Molenaars Afdeling Noord-Brabant. Het is een fietstocht langs een aantal molens die worden bezocht
in een andere regio, en proberen op die wijze verschillen met de molens uit onze regio te ontdekken.
Onze jaarlijkse fietsexcursie vond deze keer plaats op zaterdag 21 april, molens op de route die
werden bezocht:
“De Kraai” in Westbroek; De Trouwe Wagter” in Tienhoven; De “Westbroekse” molen en wipmolen
van “Polder Buitenweg” en de “Geesina in Groenekan”.
Het aantal deelnemers was dit jaar ± 45. Wel opletten wanneer het aantal deelnemers gaat groeien
zullen organisatorische maatregelen dienen te worden getroffen i.v.m. de verkeerveiligheid, hierbij
moeten wij denken aan misschien vergunningen aanvragen en verkeersregelaars inzetten.
Opvallend was dat weinig leerling molenaars deelnemen, hoe kunnen die worden gestimuleerd om
aan die dag deel te nemen? Juist voor deze categorie een uitgelezen kans verschillende molentypen
te ontdekken.
Brabants- Vlaamse contactdag
Deze Brabant-Vlaamse Contactdag wordt ieder jaar georganiseerd op de 1e zaterdag van oktober. Er
wordt op die dag een molentocht georganiseerd langs verschillende molens. Het ene jaar wordt een
molentoertocht georganiseerd in België door de Vlaamse Molen Vereniging “Levende Molens”. Het
jaar daarna door het Gilde van Vrijwillige Molenaars Afdeling Noord-Brabant een molentoertocht in
Noord-Brabant. De Contactdag wordt afgesloten door een gezellig samenzijn onder het genot van
een maaltijd en een drankje en zo contacten aan te gaan en bestaande contacten te onderhouden
tussen Brabantse – en Vlaamse molenaars en molenvrienden.
Ook dit jaar heeft er weer een Brabant-Vlaamse Contactdag plaats gevonden en wel op 6 oktober. Op
deze dag waren totaal ongeveer 60 deelnemers. 19 Vlamingen en de rest Brabanders.
Start van de Contactdag vond plaats op het gemeentehuis in Boekel. Na een inleidende presentatie
over de gemeente Boekel en onder het genot van koffie/thee en een Boekelse Broeder, gingen de
Vlaamse- en Brabantse molenvrienden naar de verschillende molens.
Molens die bezocht werden: Standerd molen Boekel, Volksvriend Gemert, De Hoop Keldonk, St
Antonius Eerde, Molen van Jetten Uden en Sint Victor Oventje (Zeeland). De dag afgesloten werd
gezamenlijk afgesloten met een heerlijke maaltijd.
Ontmoetingsmiddag Brabantse Molenaars
Door het plaatsen van het molenaarsambacht op de Unesco lijst Immaterieel Erfgoed, heeft de
provincie gemeend alle Brabantse molenaars op donderdag 7 juni uit te nodigen in het
Brabantsmuseum voor een ontmoetingsmiddag, als blijk van waardering en inzet. Zo ook de
molenaars van het Gilde Afdeling Noord-Brabant waren hier voor uitgenodigd om deel te nemen. Die
dag zijn wij welkom geheten door de Commissaris van de Koning Wim van de Donk met aansluitend
een goed verzorgde lunch. In de middag was een cultureel programma georganiseerd waar iedereen
na een keuze kon deelnemen. Een vaartocht over de Binnendieze, of een cultuurhistorische
stadswandeling door Den Bosch of een rondleiding door de Sint-Janskathedraal en SintJansmuseum. De middag werd afgesloten met een borrel in het Brabantsmuseum. Het streven van de
provincie is om in 2020 weer een Ontmoetingsmiddag te organiseren.
Oproep:
Om zoveel mogelijk molenaars te kunnen laten deelnemen aan zo’n middag, en komt er in 2020 weer
een uitnodiging en u kent molenaars die niet lid zijn van het Gilde, verzoek om die zoveel mogelijk op
de hoogte te brengen van deze Ontmoetingsmiddag. Het gaat tenslotte om alle molenaars!
Contactavond/jaarvergadering
Naast de vaste agendapunten was er na de pauze het woord aan Dick Zweers met een interessant
onderwerp: De Bouw van de standerdmolen in de loop der tijd. Jan Wieffer en Willem Boender
hebben de aandacht gevraagd voor respectievelijk de verzekeringen bij het Gilde en de mogelijkheid
tot automatische betaling van die contributie en verzekeringspremies.

Veiligheid
Coaches
Binnen de Afdeling Noord-Brabant zijn twee veiligheidscoaches aangesteld, Onno Wubbels en Linda
van Kessel. Het doel van de veiligheidscoach is om binnen de afdelingen ondersteuning te geven aan
het bevorderen van veiligheid voor molenaars/vrijwilligers tijdens het werken en in en om de molen,
maar zeker ook die van de bezoekers. U kunt ze uiteraard benaderen; contactgegevens staan op de
site: http://www.vrijwilligemolenaars.nl/het-gilde/afdelingen/noord-brabant . Tijdens de jaarvergadering
was er ook mogelijkheid om vragen te stellen.
De zomer van 2018
Afgelopen zomer was een zeer uitzonderlijke warme zomer met zeer hoge temperaturen. Dit heeft bij
veel molens tot problemen geleid, door het krimpen van het hout met als gevolg er veel wiggen zijn
los gekomen. Dit heeft gelukkig niet geleid tot ongelukken. Veelvoorkomend euvel waren de
roewiggen en daarmee ook spitijzers. Niet alleen bij askoppen, maar ook bovenwielen, spoorwielen,
hekwerk en steenrondsels, om er enkele te noemen.
Valbeveiliging
Voor het werken op hoogte is tegenwoordig valbeveiliging verplicht (dit geldt niet bij het voorleggen
van een molenzeil). De instructeurs hebben dit jaar instructie gekregen in het gebruik van een
valbeveiligingsset. Alle molenaars in opleiding, zowel water- als windmolenaar dienen nu deze cursus
voorafgaand aan het proefexamen gevolgd te hebben. De desbetreffende instructeur is hier
verantwoordelijk voor. Binnen onze Afdeling is dat Peter van Rongen op de Volksvriend in Liessel er
zullen nog meer instructeurs gaan volgen.

Vergaderingen
Het bestuur heeft in de afgelopen periode 4 keer een vergadering gehouden. In de
bestuursvergaderingen werden de volgende onderwerpen besproken:
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Het volgen en begeleiden van leerlingen in opleiding
De organisatie van de theoriecursus
De organisatie en het afnemen van toelatingsexamens. Dit jaar ook in samenwerking met de afd.
Limburg een toelatingsexamen voor watermolenaars georganiseerd. Belangrijk hierbij is dat de
afd. NB naast een kandidaat ook examinatoren heeft kunnen leveren, omdat wij, als afd.NB,
reeds ervaring hebben opgebouwd met de nieuwe manier van afnemen van toelatingsexamens
voor watermolenaars.
Coaching toelatingsexaminatoren instructeurs en stagemolenaars
De organisatie van de voorjaarsexcursie Brabant-Vlaamse contactdag en de weercursus i.s.m.
Afd Limburg
Valbeveiliging cursus
Contact met het landelijk bestuur

Namens het Gilde van Vrijwillige Molenaars Afdelingsbestuur Noord-Brabant,
Willem Boender
Secretaris

