Molencontactdag 2016
Datum: 18 november 2016
Locatie: Provinciehuis Haarlem, Dreef 3

Programma
10.00 - 10.30 Inloop
10.30 – 10.45 Welkom
Welkom door de voorzitter Nico Salm van De Hollandsche Molen en Jack van der
Hoek, gedeputeerde Cultuur van Noord-Holland
10.45 – 11.30 SIM
Een toelichting van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de huidige SIM
(opvolger van de BRIM) door Robert Berkovits en Gerard Troost.
11.30 – 11.45 Zilveren Anjer
Met een korte film blikken we terug op de uitreiking van De Zilveren Anjer aan Eric
Zwijnenberg.
11.45-12.15

Molenfonds
Presentatie van het Molenfonds door Leo Endedijk en Nicole Bakker.

12.15 -12.30 Kinderdijk
Presentatie van Cees van der Vlist over de plannen op Kinderdijk.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Workshops (parallel)
Workshop 1: Toezicht en verantwoording grote molenorganisaties.
Grote molenorganisatie met gemiddeld meer dan 100.000 euro aan baten krijgen bij
subsidie aanvragen mogelijk te maken met aanvullende eisen bovenop de ANBIstatus.
De workshop is bedoeld voor met name penningmeesters (en of voorzitters) van de
grote molenorganisaties. In de workshop komen aan de orde:
1.
Erkenningsregeling goede doelen; vrijwillig, verplicht, wenselijk?
2.
ANBI-vereisten: voldoet iedereen daaraan
3.
Financiële verslaglegging; wordt een richtlijn gebruikt en zo ja, welke
4.
Vermogen en verantwoording vermogen
De workshop wordt gehouden door Leo Endedijk en Dick Koopmans (CBF).
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Workshop 2: Vrijwilligers werven, behouden en opleiden
Uit Molentoekomst is duidelijk geworden dat we veel nieuwe vrijwilligers nodig
hebben in het molenveld. In de workshop wordt besproken welke activiteiten
opgezet kunnen worden om vrijwilligers te werven onder het motto ‘Meer
vrijwilligers in kortere tijd’. Daarnaast is het behoud van huidige vrijwilligers van
belang. Als laatste wordt een praktijkvoorbeeld gepresenteerd over het werven van
molengidsen in Groningen.
De workshop wordt gehouden door Nicole Bakker en Ingeborg Pouwels in
samenwerking met Hubert Habers en Niels van Weert van Sportservice NoordHolland en Tom Heyne van Erfgoedpartners.
15.00 – 15.15 ‘A world of windmills’ (Zaandijk)
Presentatie van Henk Heijnen, verenigingsmanager Vereniging De Zaansche Molen
over het nieuwe bezoekerscentrum op de Zaanse Schans.
15.15 – 15.30 Unesco aanvraag
Film welke is gemaakt in het kader van de Unesco aanvraag immaterieel erfgoed voor
het ambacht molenaar.
15.30

Afsluiting molencontactdag door Nico Salm

15.30 – 16.30 Borrel
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