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Algemene Ledenvergadering
30 leden online via Zoom
Online, vanaf kantoor De Hollandsche Molen, Zeeburgerdijk 139 te Amsterdam
09 oktober 2020

1. Opening en welkom door de voorzitter.
Voorzitter Nico Papineau Salm opent de vergadering om 10.30 uur en heet iedereen van harte
welkom bij deze online vergadering. De voorzitter geeft aan dat de vergadering eigenlijk in april in
Amersfoort had plaats moeten vinden, maar deze kon vanwege het Coronavirus niet doorgaan.
Het virus heeft voor iedereen consequenties, zoveel is ons allen intussen duidelijk en betekent ook
voor De Hollandsche Molen dat verschillende activiteiten helaas niet door konden gaan. De
medewerkers van het bureau van de vereniging werken veel vanuit huis: iedereen probeert de regels
in acht te nemen.
De voorzitter geeft uitleg over de werking van deze online vergadering. De week voor deze
vergadering hebben 319 leden online gestemd en hebben leden via de mail vragen kunnen stellen
welke inmiddels per mail aan hen zijn beantwoord. Die vragen komen in deze notulen terug. Tijdens
deze vergadering kunnen vragen via de chat worden gesteld. De uitzending vindt plaats vanaf het
kantoor van de vereniging aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam en daar zijn we in een klein
gezelschap: Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen beheert de chat, Matthijs Ero
notuleert de vergadering.
De voorzitter staat hij stil bij een aantal overledenen van afgelopen jaar, zoals:
 Op 8 maart 2019 overleed de heer Ruud de Bruijn, oud-voorzitter van Stichting De Salamander;
 Op 28 mei 2019 overleed Jan Stallinga, oud-penningmeester van het bestuur van De Hollandsche
Molen;
 Op 31 augustus 2019 overleed Jippe Hoekstra, voorzitter van de Stichting Molendocumentatie;
 Op 23 april 2020 overleed Wim Meerkerk, oud-lid van de examencommissie van De Hollandsche
Molen;
 Op 20 juni 2020 overleed Tom Bos, oud-molenaar en -instructeur bij het Gilde van Vrijwillige
Molenaars;
 Op 6 augustus 2020 overleed Toos Faber-de Heer, oud-bestuurslid van De Hollandsche Molen;
 Op 14 september 2020 overleed Johan Bakker, een van de belangrijkste molenauteurs in de
geschiedenis van het molenbehoud in Nederland;
 In september 2020 overleed Hein Steinz, oud-voorzitter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Allen hebben veel betekend voor de molenwereld, we zijn hen veel dank verschuldigd.
2. Notulen van 13 april 2019
Voor de goedkeuring van de notulen hebben 89,3% voor gestemd, 0% tegen en 10,7% hebben zich
van een stem onthouden.
Via de mail is één opmerking binnengekomen. Dat gaat over de vermelding van het overlijden van de
heer Van Hees. Behalve dat hij vrijwillig actief was, is hij ook jarenlang werkzaam geweest op het
bureau van de vereniging hetgeen niet stond vermeld. Dit zal worden gecorrigeerd. De notulen zijn
bij deze vastgesteld en zullen voor akkoord worden getekend.
3. Verslag van de Financiële Commissie
Van de financiële commissie zal nu niemand het woord voeren, maar namens hen doet de voorzitter
hiervan verslag. Op 25 maart hebben de commissieleden met de penningmeester en de directie de
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jaarstukken besproken en adviseren zij de ledenvergadering de Jaarrekening 2019 goed te keuren en
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
Naar aanleiding van de jaarstukken hebben zij de volgende opmerkingen, die de voorzitter samenvat:
1. Het corona-virus zal gevolgen hebben voor de vereniging in 2020, evenementen en
bijeenkomsten zijn afgelast. Het tekort op de begroting is waarschijnlijk hoger, baten uit effecten
zijn voorlopig ongewis.
2. Daarom kijkt de commissie kritischer naar een aantal kostenposten die stijgen. De directie zal dit
onderzoeken: kostenstijgingen incidenteel of structureel en valt dit bij te stellen?
3. De baten en lasten van de vereniging laten in de loop der jaren steeds meer uitschieters zien. Dat
komt door fluctuaties bij nalatenschappen, overheidsbijdragen, BankGiro Loterij en resultaten van
effecten. De brochure over nalatenschappen is een goede aanzet.
4. De reserves van de vereniging zijn ruim voldoende. De solvabiliteitspositie van de vereniging is
solide en een stijging van de continuïteitsreserve acht de commissie niet noodzakelijk.
5. Het aantal leden en donateurs is per saldo stabiel gebleven. De commissie geeft aan dat de
vereniging meer leden, donateurs of vrienden nodig heeft om de eigen baten omhoog te krijgen
en een stabiele kern in de cashflow te krijgen.
Het bestuur en de directie gaan hier mee aan de slag, de voorzitter dankt de financiële commissie
voor hun gedegen werk.
4. Jaarrekening 2019
Het bestuur heeft aan de leden goedkeuring gevraagd voor de Jaarrekening 2019. Het verslagjaar
wordt positief afgesloten met een resultaat van € 17.583 (begroot € -213.784). Bij de Jaarrekening is
ook het bestuursverslag van 2019 gevoegd voor een overzicht van alle activiteiten en de resultaten.
Voor de goedkeuring heeft 93,1% gestemd, 0,3% tegen en 6,6% hebben zich van een stem onthouden.
Daarmee is de Jaarrekening 2019 met ruime meerderheid goedgekeurd.
5. Verkiezing Financiële commissie 2020
Voor de financiële commissie hebben zich drie leden kandidaat gesteld, te weten de heren A. de
Ridder, J.J. Démoed (herbenoeming), W. Rol (herbenoeming). De heer Poolen zal volgens het
rooster van aftreden niet meer deel uit maken van de financiële commissie. De overige twee actieve
leden van de commissie stellen zich opnieuw beschikbaar (de heren Démoed en Rol). De heer De
Ridder heeft zich beschikbaar gesteld en de financiële commissie ziet in hem een goede aanvulling. De
verkiezing van de leden gaf de onderstaande uitkomsten:
 Andries de Ridder:
voor 89,0%, tegen 0,0%, onthouding 11,0%
 Willem Rol:
voor 86,9%, tegen 0,9%, onthouding 12,2%
 Hans Démoed:
voor 87,1%, tegen 1,9%, onthouding 11,0%
Hiermee verkiest de Algemene Vergadering de drie leden van de financiële commissie voor 2020 de
heren J.J. Démoed, W. Rol en A. de Ridder. De voorzitter feliciteert de leden en wenst hen succes.
6. Goedkeuring Jaarplan 2020 en goedkeuring begroting 2020
De voorzitter licht kort het jaarplan toe, maar benadrukt dat hieruit verschillende activiteiten niet
door konden gaan. Een teleurstelling was het annuleren van de Nationale Molendag in mei en het
beoogde internationale congres over het Unesco Molenaarsambacht dat op 18 juni plaats had
moeten vinden. Ook de reguliere voorjaarsbijeenkomsten zoals die van de Molenadviesraad gingen
niet door. Aanvankelijk bleef ook het bezoek van scholen aan molens achter maar dat trekt, als we
de cijfers van het Koos Andriessen Moleneducatiefonds volgen, nu aardig bij.
Ook op het Jaarplan 2020 en de Begroting 2020 heeft men eerder online kunnen stemmen. Bij
goedkeuring van het Jaarplan 2020 heeft 93,1% voor gestemd, 0,6% tegen en 6,3% heeft zich van een
stem onthouden.
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Bij goedkeuring van de Begroting 2020 heeft 91,2% voor gestemd, 0,6% tegen en 8,2% heeft zich van
een stem onthouden.
Daarmee geeft de Algemene Vergadering haar goedkeuring aan het Jaarplan 2020 en de begroting
2020.
7. Verkiezing bestuursleden
De heer Papineau Salm (voorzitter) is op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten aftredend. De heer
Papineau Salm stelt zich herkiesbaar en geeft daartoe het woord aan mevrouw Zwerver (vicevoorzitter). Mevrouw Zwerver neemt vanuit haar woonplaats het woord en ligt e.e.a. samenvattend
toe. Ook dit onderdeel van de vergadering is eerder online in stemming gebracht en heeft
geresulteerd in het volgende resultaat: 96,0% voor, 0,6% tegen en 6,3% heeft zich van een stem voor
deze herbenoeming onthouden. Daarmee kiest de Algemene Vergadering de heer Papineau Salm
voor een volgende termijn als voorzitter waarna enige felicitaties, ook via de chat, volgen. De
voorzitter neemt het woord weer over en zegt dank voor het in hem uitgesproken vertrouwen.
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Lodewijk Zwierstra. De voorzitter roemt zijn inzet die hij
telkens toonde: vele malen reisde hij vanuit Friesland naar Amsterdam om de vergaderingen bij te
wonen en ook kon er tussendoor nooit tevergeefs een beroep op hem worden gedaan. Zijn geduld,
capaciteit om goed te luisteren en de bestuurlijke ervaring worden door de voorzitter specifiek
genoemd waarvoor hij de heer Zwierstra hartelijk dankt.
In een goede vervanging is nog niet voorzien. Het voorstel is om het bestuur mandaat te verlenen in
de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. De voorzitter meldt dat er zich daarvoor een drietal
kandidaten hebben gemeld waarmee gesprekken worden gevoerd. Ook over het mandaat kon eerder
online worden gesteld. Dit resulteerde in 96,6% voor, 0,6% tegen en 2,8% heeft zich van een stem
onthouden.
De heer Bloemhof is tussentijds teruggetreden uit het bestuur.
10. Rondvraag
Ook de rondvraag vind nu op een andere manier plaats dan dat we gewend zijn. Eerder hebben de
leden vragen kunnen stellen, deze vragen met de antwoorden erbij worden hieronder weergegeven.
De mogelijkheid tot het stellen van vragen kan nu nog wel via de chat waarvan behoudens enkele
woorden van waardering voor de organisatie van de vergadering, geen gebruik van wordt gemaakt.
Samengevatte weergave van de per e-mail ingediende vragen van leden:
Mail dd. 4 oktober ’20, de heer Mulder:
Meneer spreekt zijn waardering uit over de vereniging en de inspanningen van het bestuur en
vervolgt zijn mail met enkele suggesties. Aangaande het werk voor de molenbiotoop van De
Hollandsche Molen pleit hij voor een bronaanpak, dus te proberen meer voor in het traject te zitten,
bestaande problemen op te lossen en zo actie en problemen voorkomen. De druk op de ruimte om
molens wordt al groter. Hij mist publicaties en media-uitingen ten aanzien van dit onderwerp en geeft
aan dat een gemiddelde Nederlander niet bekend zal zijn met het begrip ‘molenbiotoop’. De heer
Mulder is zich bewust dat dit een grote en meerjarige inspanning vraagt, maar ziet dit wel als ‘stip op
de horizon’ dat nooit te laat is om mee te beginnen. Hij geeft aan dat het zinnig is voor dit doel een
werkgroep op te richten, de zaak op nationaal niveau te tillen en niet te wachten tot een molenaar of
eigenaar zich tot de vereniging wendt. De molenbiotoop is naast vrijwilligers en financiën cruciaal
voor molenbehoud in Nederland.
Antwoord:
Uw pleidooi is zeker iets wat ook binnen De Hollandsche Molen leeft. Meer pro-actief en minder aan
het einde van het proces. Dat is ook onze wens en werken we aan. De nieuwe Omgevingswet is ook
een reden om dit in gang te zetten. De medewerkers biotoopzaken zijn bezig met het ontwikkelen
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van een plan waarin we hen zullen vragen deze ideeën mee te nemen. We gaan er vanuit dat we dit
komend voorjaar in ons nieuwe Meerjarenbeleidsplan kunnen presenteren.
Mail dd. 7 oktober ’20, de heer Zeiler:
Hij geeft aan bij Jaarplan 2020 en de Begroting 2020 ‘onthouding’ te hebben ingevuld bij het stemmen
op de site. Die keuze vindt zijn oorsprong in de gedachte dat veel in het jaar al is gepasseerd en ook
afgelast en daar in deze stukken geen melding van is gemaakt. Er wordt ook niet vermeld dat deze
activiteiten naar het Jaarplan 2021 worden overgeheveld. Verder attendeert hij het bestuur op een
tekortkoming in de notulen ten aanzien van de heer Van Hees die ook enige tijd ‘chef de bureau’ was.
Antwoord:
Door de huidige situatie was het niet eerder mogelijk de stukken goed te keuren, anders was dat al
gebeurd. Er is gehoopt op een fysieke vergadering in het najaar te kunnen houden waar e.e.a.
toegelicht zou kunnen worden, dit zal de voorzitter nu ook in het in de online vergadering doen. De
vergadering houden we dus met de oorspronkelijke stukken. Achteraf bezien had een opmerking
goed geweest, maar er zijn gelukkig ook activiteiten die wel zijn doorgegaan.
Ten aanzien van de opmerking over de notulen, zie daarvoor punt 2, notulen van 13 april 2019.
Dd. 7 oktober ’20, de heer Van Roessel:
Meneer geeft aan dat het verslag erg omvangrijk is en of het wel gepast is van leden te vragen deze te
bestuderen ter goedkeuring. Ook constateert hij dat 20% van de onkosten opgaat in beheerskosten.
Hij vraagt zich af of deze kosten lager kunnen.
Antwoord:
Vanuit de gestelde richtlijnen is het vaak niet mogelijk stukken korter te verwoorden. Zeker ten
aanzien van financiën zijn er regels waar we aan moeten en willen voldoen. Het maakt het er niet
korter op, maar we leggen ook graag goed en volledig verantwoording af. Wat betreft de
beheerkosten, dit punt zullen het bestuur en de directie bekijken.
Dd. 8 oktober ’20, Mevrouw Zoetbrood:
Zij geeft aan dat de stukken wel erg veel en uitgebreid zijn om te lezen, maar waardeert de
mogelijkheid dergelijke informatie via de website tot zich te kunnen nemen. Ook het online stemmen
ziet zij als meerwaarde, daar een fysieke reis naar de vergadering haar doorgaans wat lang is. Verder
deelt zij haar warme herinneringen met het bestuur ten aanzien van het 75-jarig bestaan van de
vereniging en hoop met een doorkijkje naar 2023 op eenzelfde plezierige viering van het 100-jarig
bestaan. Voorts signaleert zij dat veel informatie, nu in de tweede helft van een bijzonder jaar, al
achterhaald is.
Antwoord:
Vanuit de gestelde richtlijnen is het vaak niet mogelijk stukken korter te verwoorden. Zeker ten
aanzien van financiën zijn er regels waar we aan moeten en willen voldoen. Het maakt het er niet
korter op, maar we leggen ook graag goed en volledig verantwoording af. Verder zijn we ons bewust
dat het jaarplan op onderdelen achterhaald is. Dit zal de voorzitter ook in de ledenvergadering nader
toelichten. We hadden gehoopt op een reguliere ledenvergadering, hetgeen dus niet mogelijk bleek.
Alle vragenstellers worden bedankt voor de bestudering van de stukken en hun betrokkenheid bij de
vereniging.
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12. Sluiting
Om 10.55 uur sluit de voorzitter het huishoudelijk gedeelte van deze vergadering af, maar niet
voordat hij de aanwezige leden geattendeerd heeft op de volgende vergadering die plaats zal vinden
op 17 april 2021.
Hierna neemt directeur Nicole Bakker het woord om te vertellen over de uitreiking van de
Certificaten van Verdienste die door het bestuur van de vereniging worden toegekend aan mensen
die zich op buitengewone wijze hebben ingezet voor het molenbehoud in Nederland.
Als eerste wordt hier genoemd de heer Rob Batenbrug. Hij heeft als molenaar, molenmaker en
medeoprichter van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde veel betekend voor met name de
Schiedamse molenwereld. Ook de oprichting van de Stichting Restauratiewerkplaats Schiedam is zo’n
mijlpaal. Van daaruit verrichtte de heer Batenburg tal van grote restauraties en herbouw van molens
waarbij het de ruimte gaf aan jonge ambachtslieden. De heer Batenburg ontving op 14 juli 2020 in
klein gezelschap het Certificaat van Verdienste in molen De Vrijheid in Schiedam.
De volgende ontvanger van het certificaat is nu eens een bedrijf: Vaags Molenwerken in Aalten met
als firmanten Martijn, Gerben en Walter Vaags. Zij vormen een belangrijke spil in het onderhoud en
restauratie van molens. Van plaatselijke eenmanszaak uitgegroeid tot een internationaal opererend
molenmakersbedrijf met een eigen houtzagerij bij en in molen Agneta in Ruurlo waardoor ook daar
kennis en ervaring is behouden. Voor de borging van contiuniteit nemen jullie in 2011 ook
Molenmakerij Groot Wesseldijk over. Gewaardeerd wordt dat de drie broers ieder zich
specialisaties eigen hebben gemaakt zo ook over de wijze van het fabriceren van stalen roeden in hun
roedenmakerij. Ook zij ontvingen op 30 juli 2020 in beperkt gezelschap, in aanwezigheid van de beide
ouders, in het bedrijf in Aalten het Certificaat van Verdienste.
Nicole Bakker vervolgt haar verhaal met de toekenningen door het bestuur van Stichting
Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding, welke doorgaans ook op de Algemene
Ledenvergadering plaatsvindt.
De heer Bob Poppen heeft buitengewoon veel historisch onderzoek verricht naar met name
Groninger molens, samenvattend op het certificaat als volgt weergegeven: Als blijk van waardering voor
zijn jarenlange historisch onderzoek naar de geschiedenis van de Groningse molens resulterende in vele
publicaties, en zijn inzet als molenaar op de molen De Liefde in Uithuizen.
Als tweede wordt de heer Herman Hagens genoemd. Hij publiceerde bijzonder veel over met name
watermolens en deed daar veel onderzoek naar. Op het certificaat staat vermeld: Als blijk van
waardering voor zijn grensoverschrijdend onderzoek naar negen eeuwen watermolenhistorie in het oosten des
lands, resulterende in talrijke boeken.
Tot slot heeft ook de heer Dirk-Jan Abelskamp een toekenning gekregen. Zijn inspanningen op het
vlak van het opleiden en examineren van molenaars in Nederland wordt gewaardeerd hetgeen hij al
talloze jaren combineert met het molenaarschap. Dit is op het certificaat als volgt samengevat: Als
blijk van waardering voor zijn veelzijdige inzet als molenaar op molen Nooit Gedacht in Warnsveld, het
opleiden en examineren van vele molenaars en zijn jarenlange bestuurlijke activiteiten.
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Met deze vermeldingen wordt de online-bijeenkomst afgesloten en volgt na een korte pauze de
Molencontactdag met als thema stalen molenroeden, verzekeren en de toekomst van De
Hollandsche Molen.
Aldus vastgesteld en voor akkoord getekend in de Algemene Vergadering van vereniging
De Hollandsche Molen, die werd gehouden op 17 april 2021 te Amersfoort.

drs. N. Papineau Salm,
voorzitter.

de heer A.V. de Kok,
secretaris.
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