
           Notulen 

  Pagina 1 van 5 

 

Overleg: Algemene Ledenvergadering 

Aanwezig: Zie presentielijst 

Locatie: Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort 

Datum overleg: 23 april 2022 

 

1. Opening en welkom door de voorzitter. 

Voorzitter Nico Papineau Salm opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen van harte 

welkom bij deze fysieke vergadering na 2 jaar van digitaal vergaderen.  

Bij de opening refereert de heer Papineau Salm naar het afscheid van Leo Endedijk later vandaag. Hij 

gaat verder met het gegeven dat 2021 het tweede jaar was van corona en er dus ook geen normale 

Nationale Molendag gevierd kon worden. Verder verwijst hij naar klimaatverandering en de invloed 

daarop bij molens. In het afgelopen jaar werd een beroep gedaan op molens als hulpgemaal, maar was 

er in Limburg ook wateroverlast dat molens beschadigde. Echter blijkt door inzet van molenaars en 

eigenaren bij de drie achter elkaar volgende stormen weinig schade. De voorzitter dankt hen voor de 

goede zorg. Verder meldt hij het onderzoek naar stalen molenroeden en roept iedereen op de 

RoeRie in te vullen. 

Veel plezier beleeft de voorzitter aan zijn 100 molentour. Hij heeft gisteren de 45ste molen bezocht. 

Zorgen worden gedeeld ten aanzien van de molenbiotoop, maar positief is dat er goede contacten 

zijn met plaatselijke onderwijsinstellingen. De heer Papineau Salm vermeldt het gouden jubileum (50 

jaar) van het Gilde van Vrijwillige Molenaars en de publiciteit die de recorddraaidag van 9 april 2022 

mocht krijgen. Vervolgens blikt de voorzitter vooruit op het aansluitende jubileum van De 

Hollandsche Molen in 2023.  

Ten aanzien van de personele ontwikkelingen binnen de vereniging meldt de voorzitter het vertrek 

van Leo Endedijk en Cisca Buiten. Versterking is er ook. Aan het team zijn Luuk van Term, Laura 

Mens, Stephanie van Altena (tijdelijk), Evert Verhoeven (tijdelijk) en Agnes de Boer (tijdelijk) 

toegevoegd. 

  

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

De voorzitter staat stil bij een aantal overledenen van afgelopen jaar, zoals:  

• Op 12 juni 2021 overleed op 84-jarige leeftijd de heer Dick Prins, molenaar en mede 

oprichter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars; 

• Op 13 augustus 2021 overleed de heer Bastiaan Snoek, oud-voorzitter van Molenstichting 

Het Land van Heusden en Altena en oud-lid van de Molenadviesraad; 

• Op 29 december 2021 overleed op 87-jarige leeftijd de heer Adri Brasser, molenaar op de 

korenmolen te Biggekerke en ontvanger van het Certificaat van Verdienste in 1981; 

• Afgelopen week, op 15 april 2022, overleed op 52-jarige leeftijd mevrouw Afke Stein, sinds 

2015 vrijwilliger sociale media en lid van de redactie van het blad Molens bij De Hollandsche 

Molen. Haar plotselinge overlijden was een grote schok. 

Verder noemt de voorzitter een aantal evenementen die gaan plaatsvinden: 

• Nationale Molendag vindt dit jaar plaats op 14 en 15 mei; 

• De Molencontactdag wordt dit jaar gehouden op 18 november 2022; 

• De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 22 april 2023 op een andere 

locatie vanwege het jubileum; 

• Aanmelden voor de Molenprijs kan weer, moleneigenaren kunnen kans maken op € 75.000,-; 

• Er zal een kleine molenmarkt plaatsvinden in de pauze verzorgd door de vrijwilligers van 

Stichting Molen Documentatie. 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 april 2021 

Over de notulen is een opmerking. Over zijn vraag aangaande toegankelijkheid merkt de heer Frits 

David Zeiler op dat zijn vraag ging om de toegankelijkheid voor hulpdiensten. Gebleken is n.a.v. een 
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ongeval dat de bereikbaarheid een probleem kan zijn. Onder dankzegging van deze aanvullende 

opmerking wordt de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 

  

4. Financiële stand van zaken 2021 

De penningmeester van het bestuur de heer Robert Boeder neemt het woord en deelt mede dat hij 

een uitgebreid verslag zal doen in een algemene ledenvergadering in juni dit jaar waar de jaarrekening 

2021 ter goedkeuring aan de leden zal worden voorgelegd. Wel meldt hij een verwacht resultaat van 

ca. 121.000 euro. Dit is mede te wijten aan de positieve ontwikkelingen op de beurs. De algemene 

ledenvergadering in juni zal gecombineerd worden met het aanpassen van de statuten. 

 

5. Bestuurlijke veranderingen 

In de afgelopen tijd heeft het bestuur stilgestaan bij de vraag of de wijze van bestuursvorm nog van 

deze tijd is of dat het beter is enige veranderingen aan te brengen. De heer Hans Demoed 

(bestuurslid) neemt het woord om uitleg te geven en te duiden welke aanpassingen mogelijk zijn 

zonder de waarde als vereniging te willen verzwakken. Het bestuur wil, passend bij deze tijd en De 

Hollandsche Molen, zich meer richten op toezicht en meer verantwoordelijkheid leggen bij de 

dagelijkse leiding van de vereniging om zo de wendbaarheid te vergroten. Het bestuur is daarbij als 

groeimodel uitgekomen op een vorm met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder.  

Verder is er de wens om het FAOM (Fonds Aankoop en Onderhoud Molens) te laten fuseren met 

De Hollandsche Molen. Tevens is intussen de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) van 

kracht geworden. Ook dat geeft aanleiding opnieuw na te denken over de gouvernance en de 

organisatie die daarbij past. De ALV blijft het hoogste orgaan.  

Om deze wijzigingen door te voeren zijn statutenaanpassingen nodig. Dit is een eerste bespreking, op 

17 mei is een digitale informatie avond voor leden. Aansluitend zijn er dan twee algemene 

ledenvergaderingen waarin de wijzigingen worden geagendeerd. 

De heer Bart Slooten stelt de vraag wie er dan werkelijk bestuurt als het bestuur op afstand staat en 

dat in mindere mate doet. Verder merkt hij op dat het vermogen van de FAOM in de vereniging 

terecht komt. Als er wat met de vereniging gebeurt, raakt dat ook het vermogen. Hoe is dat 

gewaarborgd? De heer Demoed antwoordt dat de directeur-bestuurder de formele rol overneemt 

aangaande het besturen. Daarin zijn verschillende vormen, waarschijnlijk blijft bij onze vereniging het 

bestuur in de nabijheid, maar de directeur-bestuurder wordt de bestuurder. Aangaande het 

vermogen van de FAOM wordt gezorgd dat dit op een veilige manier in de vereniging wordt 

ingevoegd. 

De heer Kruizinga merkt op dat door de nieuwe vorm wellicht specifieke molenkennis terug loopt. 

Hoe wordt dat behouden? De heer Demoed meldt dat de kennis op basis van profielen van 

bestuursleden moeten worden vastgelegd. Personen voor de Raad van Toezicht worden gezocht op 

basis van dat profiel. Molenkennis zit ook in de organisatie (het bureau) van De Hollandsche Molen.  

De heer Zeiler vraagt zich ten slotte af wie er bij een Raad van Toezicht-model verantwoordelijk is 

voor de financiën. Nu is dat een penningmeester maar blijft dat zo? De heer Demoed zegt dat de 

positie van penningmeester blijft bestaan en op onderdelen zelfs nog verstrekt zou kunnen worden 

om financiële continuïteit nog beter te kunnen waarborgen. Er zal ook een audit commissie komen. 

De heer Papineau Salm meldt dat het bestuur altijd betrokken zal blijven. Het contact blijft bestaan, 

net als de Molenadviesraad. 

 

6. Verkiezing en afscheid bestuursleden  

De voorzitter meldt dat de heer Van Erve aftredend is en dat er een opvolger is gevonden in de heer 

Gerard Sturkenboom. De heer Sturkenboom heeft bestuurlijke ervaring, kent het molenveld goed, is 

molenaar en komt uit een van de zuidelijke provincies. Over zijn benoeming is afstemming geweest 

met de examencommissie waar de heer Sturkenboom onlangs is gekozen tot voorzitter. Het bestuur 

geeft er de voorkeur aan dat de voorzitter van de examencommissie tevens lid is van het bestuur van 

de vereniging. Zo zijn we verzekerd van een goede koppeling met de examencommissie. De 

algemene vergadering verkiest de heer Sturkenboom voor een eerste termijn.  
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Vervolgens roept de heer Papineau Salm scheidend bestuurslid Hub van Erve naar voren. Als 

voorzitter van de examencommissie droeg hij bij aan de ontwikkelingen van de opleiding, was bij het 

uitroepen van het molenaarsambacht bij UNESCO nauw betrokken. De voorzitter roemt zijn 

meedenken, bereikbaarheid en creativiteit. De heer Van Erve krijgt een lidmaatschap voor het leven 

en neemt het woord waar hij refereert naar zijn achtergrond als molenaar. Hij zal dat ook blijven 

doen en is altijd beschikbaar als er een beroep op hem wordt gedaan.  

 

7. Jaarplan en begroting 2022 

Directeur van De Hollandsche Molen Nicole Bakker neemt het woord en neemt op hoofdlijnen het 

Jaarplan 2022 door. In 2022 wordt voorgesorteerd op het jubileum waarop de organisatie al is 

ingericht. Uiteraard zullen Nationale Molendag en de Molenprijs worden georganiseerd. Ten aanzien 

van de belangenbehartiging geeft mevrouw Bakker aan dat de roeden de komende tijd nog veel 

aandacht zullen vergen en dat de lobby zich ook richt op het zoeken naar financiën voor het 

vervangen van meer molenroeden in de komende jaren. In het kader van de biotoop meldt de 

directeur dat we de contacten op provinciaal niveau willen intensiveren. Als laatste wordt het 

verzekeren genoemd. Hierover zijn zorgen ontstaan waardoor er een werkgroep zal worden 

opgericht om dit te onderzoeken. Graag wordt er een vervolg gegeven aan het Molenfonds (met 

name de pot groot onderhoud) om deze te gaan vullen. De afgelopen jaren waren daarin heel 

succesvol.  

Bij het Jaarplan 2022 hoort een begroting waarin de baten en lasten zijn weergegeven. Het resultaat 

zal uitkomen op -126.224 euro.  De Hollandsche Molen begroot altijd behoudend zodat het in de 

loop van het jaar positiever uitvalt. 

De heer Van der Hoek informeert over wat hij gelezen heeft over de advisering bij 

molenbiotoopzaken. Hij hecht veel belang aan de molenbiotoopformule en het loket van De 

Hollandsche Molen daarbij. Mevrouw Bakker antwoordt dat we meer belangbehartiger zijn dan 

adviseur. De Hollandsche Molen wordt ook door gemeentes of ontwikkelaars gevraagd. Dan staan 

we aan de kant van de moleneigenaren en die twee ‘petten’ willen we niet verwarren, vandaar de 

nadruk op de belangenbehartigingskant.  

De heer Hellinga informeert naar de ideeën die leven over de herziening van de biotoopformule. De 

formule is duidelijk en eenduidig en denkt dat het niet verstandig is als de belangenvereniging deze 

aan gaat passen. Mevrouw Bakker benoemt dat dit nog in onderzoek is en de bedoeling is deze te 

verbeteren. Na deze opmerkingen geeft de Algemene Vergadering bij acclamatie haar goedkeuring 

aan het Jaarplan 2022 en de begroting 2022. 

 

8. Jubileum, een vooruitblik 

De voorzitter geeft de heer Luuk van Term het woord. Hij geeft een uiteenzetting van de ambities en 

hoe dat kan worden uitgedragen. De Hollandsche Molen heeft daarin een grote slag te maken o.a. 

omdat er veel verschillende activiteiten achter het merk De Hollandsche Molen schuil gaan. Dit 

betekent dat De Hollandsche Molen als sterk merk nader geprofileerd moet worden. Het 100-jarig 

bestaan is een mooi moment om dit opnieuw vorm te geven. De heer Van Term geeft een 

beschrijving van het proces en geeft een eerste inkijk in de vernieuwde huisstijl. Hier zal o.a. meer 

nadruk op fotomateriaal komen te liggen. Anderzijds wordt er afscheid genomen van het beeldmerk 

van een molen omdat de naam De Hollandsche Molen al duidelijk maakt waarmee we ons bezig 

houden. Aan de hand van voorbeelden wordt de leden getoond hoe e.e.a. er in de toekomst uit zou 

gaan kunnen zien. Een wezenlijke verandering, passend bij deze tijd.  

Aansluitend geeft de heer Van Term aan welke activiteiten voor het jubileum in voorbereiding zijn. 

Zo wordt gewerkt aan een Jubileumboek, een onderzoek naar de collectie molens dat in 2023 wordt 

gepresenteerd, een scheurkalender en een iconenproject. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

De heer Papineau Salm vraagt of er vragen zijn voor de rondvraag.  
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De heer Zeiler: de Bond Heemschut heeft een boek uitgegeven dat heet ‘Het gelijk van Heemschut’. 

Ook De Hollandsche Molen heeft vaak het gelijk aan haar kant gehad, bij een jubileum is dat goed om 

op die manier te benadrukken. 

 

10. Sluiting 

Om 11.03 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 22 april 2023. 

 

11. Uitreiking Certificaten van Verdienste De Hollandsche Molen 

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.  

 

De heer Alex van der Perk krijgt als eerste vandaag het Certificaat van Verdienste. Hij is recent 

gepensioneerd na een loopbaan van meer dan 45 jaar molenmaker bij De Gelder. Zijn molen-carrière 

begon al eerder. De belangstelling ontstond door het uitzicht vanuit zijn ouderlijk huis op de molens 

van Kinderdijk. Hij kwam daar dus al op jonge leeftijd en werd tevens hulpje op de korenmolens van 

Streefkerk en Nieuw-Lekkerland. Via molen Den Arend in Bergambacht kwam hij terecht op De 

Westermolen in Langerak. Voor De Gelder als werkgever voerde hij met veel historisch besef en 

gevoel restauraties uit. Daarmee zijn historische constructies van molens in de Alblasserwaard 

behouden. Het vakmanschap kwam eveneens tot uitdrukking bij De Jonge Sophia in Groot-Ammers. 

Vanaf 2007 werd de heer Van der Perk werkzaam op het kantoor van De Gelder waar hij zijn 

praktijkervaring goed in de voorbereiden van werken kon inzetten. Het bestuur van De Hollandsche 

Molen heeft daarom met veel plezier het Certificaat van Verdienste toegekend aan Alex van der 

Perk.  

 

De heer Willem Waltman krijgt het Certificaat van Verdienste voor zijn grote inzet voor het 

molenbehoud. Toen hij een jaar of 11 was begon dat al bij de Stevenshofjesmolen in Leiden. Die 

passie heeft hem nooit losgelaten. Sinds 1996 is hij beroepsmolenaar op de Molenviergang in 

Aarlanderveen. Daarnaast is de heer Waltman al ruim 40 jaar molenmaker bij Verbij in Hoogmade. 

Als jongen werkte hij op De Heesterboom in Leiden van de familie Noordman. Naast de genoemde 

molens maalde hij op de Zelden van Passe in Zoeterwoude-Dorp, Hoop Doet Leven in Voorhout, 

Nieuw Leven in Hazerswoude-Dorp, de molen van de Zuidwijkse Polder in Wassenaar en de 

Oudenhofmolen in Oegstgeest. Naast de activiteiten als molenaar en molenmaker was hij bestuurslid 

van het afdelingsbestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Voor het Gilde heeft de heer 

Waltman theorieavonden verzorgd en deed hij onderzoek naar molens en polders in het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. Het bestuur van De Hollandsche Molen is trots op mensen als 

Willem Waltman en kennen hem het Certificaat van Verdienste heel graag toe. 

 

De heer Ton Maas is op latere leeftijd met molens in contact gekomen. Vanaf de jaren negentig 

heeft hij zich vol overgave ingezet voor de molenwereld. Veel werk verricht hij de voor de 

Examencommissie van De Hollandsche Molen, de vereniging van De Wieringer Molens en het Gilde 

van Vrijwillige Molenaars. In de examencommissie was hij lange periode notulist, secretaris, nam 

examens af en organiseerde en coördineerde de landelijke examens. Verder heeft hij een 

huishoudelijk reglement opgesteld, een handboek opgezet, protocollen geschreven voor het 

inwerken van aspirant examinatoren en gezorgd voor een correcte afhandeling van klachten, 

problemen en bezwaarschriften. Daarnaast is de heer Maas vanaf 1999 molenaar en instructeur op 

De Onderneming in Hippolytushoef. Voor De Wieringer Molens is hij 20 jaar penningmeester 

geweest. Al deze zaken zijn voor het bestuur van De Hollandsche Molen reden om het Certificaat 

van Verdienste toe te kennen aan Ton Maas. 
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12. Aanbieding Jaarprijzen Stichting Molengiftenfonds Vernuft en Volharding 

De oorkondes van Vernuft en Volharding worden jaarlijks uitgereikt in de vergadering van De 

Hollandsche Molen. De Stichting Molengiftenfonds Vernuft en Volharding nomineert kandidaten en 

heeft een eigen jury. Dit jaar ontvangen een oorkonde van Vernuft en Volharding:  

De heer Gijs van Reeuwijk uit Arum als blijk van waardering voor zijn jarenlange bijdrage aan het 

molenbehoud inclusief de windmotoren in heel Nederland, als verbinder, inspirator en stimulator 

voor molenstichtingen en andere moleneigenaren. 

De heer Sjaak Herman uit Sluis ontvangt een oorkonde als blijk van waardering voor zijn 

volhardende inzet voor de instandhouding van de “Nooit Gedacht” in Cadzand en de bijbehorende 

molenbiotoop en voor zijn bestuurswerk voor de Zeeuwse molens. 

De heren Leo Middelkoop uit Leiden en Bert Bulder uit Amsterdam voor hun grote waardering 

voor hun volhardende inzet bij het creëren en continu actualiseren van de alom geraadpleegde en 

gewaardeerde molendatabase in tekst en beeld. 

 

13. Uitreiking Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Voorjaar 2021 

De molenaars die met goed gevolg het examen hebben afgelegd in het voorjaar van 2021 ontvangen 

van de voorzitter van De Hollandsche Molen of van de voorzitter van Het Gilde van Vrijwillige 

Molenaars het getuigschrift. 

 

14. Uitreiking Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Najaar 2021 

De molenaars die met goed gevolg het examen hebben afgelegd in het najaar van 2021 ontvangen van 

de voorzitter van De Hollandsche Molen of van de voorzitter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 

het getuigschrift. 

 

  

Aldus vastgesteld en voor akkoord getekend in de Algemene Vergadering van vereniging  

De Hollandsche Molen, die werd gehouden op 22 april 2023. 

 

 

 

 

 

 

drs. N. Papineau Salm,    de heer A.V. de Kok, 

voorzitter.     secretaris. 


