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Enkele vragen over jezelf. 

✓ De vereniging telde op 31 augustus 107 leden, inbegrepen 7 buitenlandse leden en 3 ereleden.  Daarnaast zijn er 

ook nog 7 uitwisselingsleden en abonnees. 

✓ 33 leden vulden online een formulier in. 

✓ 27 procent van de respondenten is jonger dan 50 en 73 procent ouder dan 50. 

✓ 60 procent is tevens vrijwillig molenaar 
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Als u uzelf typeert bent u dan eerder geïnteresseerd in lezen van molenbladen 
of eerder praktijkgericht naar vrijwilligerswerk op molens? 

Leeftijdscategorie  Total 

65 en ouder anders, namelijk: beide, en veldonderzoek in binnen- en buitenland. 1 

  anders, namelijk: beiden 2 

  anders, namelijk: Molinoloog, molenhistorie en malen met molens 1 

  Molenaar - vnl interesse in werken met molens. 2 

  Molinoloog - vnl interesse in molenbladen 3 

65 en ouder Totaal   9 

Minus 30 anders, namelijk: Beide 1 

  anders, namelijk: Interesse in Molinologie 1 

  Molenaar - vnl interesse in werken met molens. 1 

Minus 30 Totaal   3 

Tussen 31 en 49 anders, namelijk: Algemene interesse in molens 1 

  anders, namelijk: Beide voorgaande antwoorden  1 

  
anders, namelijk: combinatie van deze 2 elementen: praktijk 
(molenaar) aangevuld met achtergronden uit de Molinologie 1 

  Molenaar - vnl interesse in werken met molens. 3 

Tussen 31 en 49 Totaal   6 

Tussen 50 en 64 anders, namelijk: alle twee 1 

  anders, namelijk: alle twee en historisch onderzoek 1 

  
anders, namelijk: consument van molen publicaties en molen 
bezoeken. 1 

  anders, namelijk: molenbezichtiging, techniek, locatie 1 

  anders, namelijk: Molens fysiek onderzoeken 1 

  anders, namelijk: vroegmoderne economische ontwikkeling 1 

  Molenaar - vnl interesse in werken met molens. 3 

  Molinoloog - vnl interesse in molenbladen 6 

Tussen 50 en 64 Totaal   15 

Totaal   33 

 

Molinologie interesse en lezen van molenbladen scoren hoog. 
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Molinologie 

 

 

✓ 88 procent is akkoord met de inhoud 

✓ 3 van de 10 lezers wil graag ook ander nieuws 

✓ 27 procent van de lezers heeft geen nood aan kleur, en 21 procent spreekt zich in deze niet uit.  

✓ Ongeveer de helft van de respondenten wil toch liever kleur. 

✓ De keuze voor kleur is eerder leeftijdsgebonden. Oudere generatie heeft minder behoefte aan kleur.  
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Voldoet de inhoud van Molinologie aan uw verwachtingen? 

Leeftijdscategorie  Total 

65 en ouder De inhoud is OK 9 

Minus 30 De inhoud is OK 3 

Tussen 31 en 49 De inhoud is OK 4 

  De inhoud is voor mij te technisch 1 

  De inhoud overlapt met andere bladen 1 

Tussen 50 en 64 De inhoud is OK 13 

  De inhoud is voor mij te technisch 1 

  De inhoud overlapt met andere bladen 1 

Grand Total   33 

Moet er ook ander nieuws worden opgenomen in Molinologie? 

Leeftijdscategorie Ander nieuws ja/neen Total 

65 en ouder Ja 3 

  Neen 6 

Minus 30 Ja 1 

  Neen 2 

Tussen 31 en 49 Ja 1 

  Neen 5 

Tussen 50 en 64 Ja 5 

  Neen 10 

Grand Total   33 

 

http://www.molenkunde.eu/


 Resultaten bevraging 2017 
 

23 november 2017 Pagina 5 

Ik wil graag meewerken aan het tijdschrift Molinologie door het aanleveren van 
artikels over molens. 

✓ 27,3 procent wil meewerken aan Molinologie. 9 van de 10 personen uit deze groep zijn boven de 50 jaar. 

✓ 1 op 3 wenst niet mee te werken. 4 op 10 ziet dit als eerder uitzonderlijk. 

✓ De meerderheid van de respondenten wenst een magazine op papier te behouden, toch spreekt 25 procent zich 

uit voor een digitale versie. 
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De postbode bezorgt Molinologie. 

Leeftijdscategorie Molinologie lezen. Molinologie interesse Total 

65 en ouder Ik heb een leesachterstand opgelopen. 
Ik lees het blad van voor naar achter en van 
achter naar voor. 3 

  Ik lees het blad onmiddellijk na ontvangst. Ik lees enkel artikels die mij interesseren. 2 

    
Ik lees het blad van voor naar achter en van 
achter naar voor. 4 

Minus 30 Ik lees het blad onmiddellijk na ontvangst. Ik lees enkel artikels die mij interesseren. 2 

    
Ik lees het blad van voor naar achter en van 
achter naar voor. 1 

Tussen 31 en 49 Ik heb een leesachterstand opgelopen. Ik lees enkel artikels die mij interesseren. 4 

    
Ik lees het blad van voor naar achter en van 
achter naar voor. 1 

  Ik lees het blad onmiddellijk na ontvangst. 
Ik lees het blad van voor naar achter en van 
achter naar voor. 1 

Tussen 50 en 64 Ik heb een leesachterstand opgelopen. Ik lees enkel artikels die mij interesseren. 6 

  Ik lees het blad onmiddellijk na ontvangst. Ik lees enkel artikels die mij interesseren. 6 

    
Ik lees het blad van voor naar achter en van 
achter naar voor. 3 

Grand Total     33 

 

✓ 19 respondenten gaan onmiddellijk aan de slag met het blad.  

✓ 13 respondenten lezen het blad volledig.  

✓ 18 personen kampen met leesachterstand, waar toch nog 4 lezers bijzijn die het blad volledig verslinden. 
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I.J. de Kramerprijs 

 

Jurylid 2002 

 

 

Meer dan twee derde van de respondenten wil dit initiatief behouden. Enkele willen bijsturingen. 
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Excursie 

✓ 57,5 procent neemt graag deel aan een excursie. Voor de niet-deelname worden diverse reden opgegeven,  

waaronder  tijdsgebrek  meerdere keren wordt aangestipt. 

✓ Het thematisch organiseren van de uitstappen wordt gewaardeerd. 

✓ Een minderheid opteert er voor om ‘s middags uitgebreider te lunchen, terwijl 55 procent het avond-diner OK 

vindt. 

✓ De deelnamekosten worden over het algemeen als OK ervaren. 

✓ Als meest ideale periode voor de excursie wordt of april of het najaar aangestipt.  
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Ik neem nooit deel aan een excursie omdat ik vind dat: 
 

Leeftijdscategorie  Total 

65 en ouder anders, namelijk: de vraagstelling klopt niet! 1 

  anders, namelijk: fysieke omstandigheden 1 

  anders, namelijk: ik ga altijd mee 1 

  anders, namelijk: lichamelijk onmogelijk 1 

  anders, namelijk: ok 1 

  anders, namelijk: weinig tijd 1 

  anders, namelijk: weinig tijd op de zaterdag 1 

  De locaties liggen voor mij te ver. 2 

Minus 30 
 

anders, namelijk: Ik neem graag deel, maar de informatie vooraf die 
zowel voor deelnemers als anderen blijk geeft van  1 

  De vertrekplaatsen zijn moeilijk bereikbaar 1 

  Het is voor mij te duur om deel te nemen. 1 

Tussen 31 en 49 anders, namelijk: Ik stuur het door aan mijn collega's 1 

  
anders, namelijk: Moet keuzes maken, heb een gezin. Ben al vaak op 
stap voor de molens. Dit heeft geen hoge prioriteit 1 

  anders, namelijk: nvt 1 

  anders, namelijk: Regelmatig ook op die dagen aan het werk 1 

  anders, namelijk: Soms geen interesse  1 

  anders, namelijk: tijdgebrek 1 

Tussen 50 en 64 anders, namelijk: ? 1 

  anders, namelijk: als ik kan en het is interessant, neem ik wel deel 1 

  anders, namelijk: het is op zaterdagen 1 

  anders, namelijk: het moet passen in een drukke agenda 1 

  anders, namelijk: ik neem meestal deel 2 

  anders, namelijk: Ik woon in Spanje 1 

  anders, namelijk: meestal op zaterdag. Moeilijke dag. 1 

  anders, namelijk: op de excursie datum heb ik andere verplichtingen. 1 

  anders, namelijk: Organisator, dus aanwezig 1 

  anders, namelijk: te elitair 1 

  De locaties liggen voor mij te ver. 1 

  De locaties liggen voor mij te ver. - Het onderwerp is te technisch 1 

  Het onderwerp ligt mij niet 1 

  Het onderwerp ligt mij niet - anders, namelijk: geen tijd 1 

Grand Total   33 
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Webstek: www.molenkunde.eu 

 

✓ 63 procent van de bevraagden bekijkt zelden of nooit de webstek. 

✓ 30 procent kijkt af en toe. 

✓ Weinig suggesties om van de webstek een succes te maken. Andere media?  
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Suggestie: wat wilt u meer zien op de website? 
Leeftijdscategorie  Total 

65 en ouder - 1 

  geen idee 1 

  geen mening 1 

  Is goed zo. 1 

  molennieuws 1 

  niets 1 

  vnl. up-to-date houden. 1 

  x 2 

Minus 30   1 

  
Merendeel hopeloos achterhaald / niet interessant Verder veel achterstallig werk, 
bijv. over wat de inhoud is van Molinologie. 1 

  r 1 

Tussen 31 en 49 , 1 

  
Geen idee, bekijk de website nooit. Zelf ben ik ook vooral geïnteresseerd in 
Nederlandse molens. 1 

  Meer integratie met de TIMS International website! 1 

  Molinologie na bijvoorbeeld 4 jaar ook online als pdf 1 

  N.v.t. 1 

  prima zo 1 

Tussen 50 en 64 - 1 

  ? 2 

  digitaal archief Molinologie met toegang tot alle artikelen tot een bepaald jaar 1 

  Ervaringen met onderzoek, zowel door tips en trucs als door resultaten.  1 

  
Ik heb eigenlijk geen behoefte aan een website. Wel kan ik me voorstellen dat hier 
aankondigingen van activiteiten zijn opgenomen en informatie over onze vereniging 1 

  

IK HOU PERSOONLIJK MEER VAN TECHNISCHE ARTIKELEN OVER MOLENS. ALLERLEI 
HISTORISCHE GEGEVENS OVER MOLENS IN DIVERSE VERRE LANDEN VIND IK MINDER 
INTERESSANT 1 

  
Ik vind dat het gedrukte blad het medium bij uitstek moet zijn. Ik hecht niet zo aan de 
website. 1 

  Kijk er zelden op 1 

  Niet nodig, koppelen aan Molinology.org  1 

  niets 1 

  Niks bijzonders 1 

  
Omdat de site niet regelmatig aangevuld wordt is het handig een reminder te sturen 
als er wat bijzonders geplaatst is. 1 

  

website meer up-to-date (actueel) houden en meer nieuwsberichten. Dit zou het 
aantrekkelijker maken (inspelen op nieuwsgierigheid) en zou ook opneming van 
nieuwsberichten e.d. in halfjaarlijkse Molinologie overbodig maken. 1 

  x 1 

Grand Total   33 
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Vereniging en bestuur 

✓ Van doorslaggevende aard om lid te blijven van de vereniging zijn het blad Molinologie en de excursies. De 

najaarsvergadering met achteraf programma scoort hier minder. 

✓ Slechts een minderheid is enkel lid van TIMS en TIMS Nederland en Vlaanderen. 

✓ Slechts een minderheid vindt de koppeling tussen de beide verenigingen niet OK.  

Lidmaatschap: Wat geeft voor mij de doorslag om lid te blijven van TIMS NL/VL. 

Leeftijdscategorie  Total 

65 en ouder anders, namelijk: molenstudie en onderzoek ondersteunen 1 

  De excursie 1 

  Het blad Molinologie. 4 

  
Het blad Molinologie. - anders, namelijk: Steun aan hen die het "veldwerk" doen. 
Zowel nationaal als internationaal. 1 

  Het blad Molinologie. - De excursie 1 

  
Het blad Molinologie. - De excursie - De jaarvergaderingen met programma 
achteraf. 1 

Minus 30 Het blad Molinologie. 1 

  
Het blad Molinologie. - De excursie - De jaarvergaderingen met programma 
achteraf. 2 

Tussen 31 en 49 
anders, namelijk: Het voorziet in een zekere behoefte. Maar niet zozeer in specifiek 
die van ondergetekende.  1 

  De excursie - anders, namelijk: de doelstelling(en) 1 

  De jaarvergaderingen met programma achteraf. 1 

  Het blad Molinologie. 2 

  
Het blad Molinologie. - De excursie - De jaarvergaderingen met programma 
achteraf. 1 

Tussen 50 en 64 anders, namelijk: De combinatie van deze activiteiten 1 

  anders, namelijk: TIMS 1 

  De excursie - De jaarvergaderingen met programma achteraf. 1 

  Het blad Molinologie. 6 

  
Het blad Molinologie. - anders, namelijk: elke vorm van opbouwen en behoud van 
kennis is welkom 1 

  Het blad Molinologie. - anders, namelijk: geïnformeerd blijven 1 

  Het blad Molinologie. - De excursie 3 

  
Het blad Molinologie. - De excursie - anders, namelijk: jaarvergadering met 
programma VOORAF 1 

Grand Total   33 
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Ik vind de koppeling met TIMS niet OK omdat: 

Leeftijdscategorie  Total 

65 en ouder anders, namelijk: de vraagstelling klopt niet! 1 

  anders, namelijk: geen probleem 1 

  anders, namelijk: koppeling is m.i. tot nu toe juist en logisch 1 

  anders, namelijk: koppeling is prima 1 

  anders, namelijk: nvt 1 

  anders, namelijk: ok 1 

  anders, namelijk: x 1 

  Ik deze koppeling te duur vind. 1 

  Mijn kennis van de Engelse taal onvoldoende is. 1 

Minus 30 
anders, namelijk: Hele formulier gaat mank aan vooropgezette opvattingen, 
geen vrije info mogelijk 1 

  Mijn kennis van de Engelse taal onvoldoende is. 1 

  (blank)   

Tussen 31 en 49 anders, namelijk: Drempel te hoog voor nieuwe leden  1 

  anders, namelijk: n.v.t. vind koppeling prima. 1 

  anders, namelijk: nvt 1 

  anders, namelijk: ok 1 

  anders, namelijk: V 1 

  Ik enkel interesse vertoon voor molinologie in Nederland 1 

Tussen 50 en 64 anders, namelijk: die wel OK is 1 

  anders, namelijk: koppeling = OK 1 

  anders, namelijk: Koppeling is a must! 1 

  anders, namelijk: niet van toepassing 1 

  anders, namelijk: nvt 1 

  
anders, namelijk: Omdat ik op dit moment geen toegevoegde waarde van 
TIMS Int zie voor TIMS NL 1 

  anders, namelijk: prijs kwaliteit is niet in balans 1 

  anders, namelijk: vind de koppeling ok 1 

  anders, namelijk: wel OK 6 

  anders, namelijk: zie vorig antwoord 1 

Grand Total   32 
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Bestuur: ik stel mij niet voor als kandidaat omdat: 

Leeftijdscategorie  Total 

65 en ouder anders, namelijk: ben al bestuurslid 1 

  anders, namelijk: fysieke omstandigheden 1 

  anders, namelijk: ok 1 

  anders, namelijk: x 1 

  Ik daarvoor te oud ben geworden. 2 

  Ik het nu al veel te druk heb. 2 

  
Ik te weinig kennis heb over de functies. - Ik het nu al veel te druk 
heb. 1 

Minus 30 Ik het nu al veel te druk heb. 2 

  Ik te weinig kennis heb over de functies. 1 

Tussen 31 en 49 Ik die verantwoordelijkheid niet wil opnemen. 1 

  Ik het nu al veel te druk heb. 3 

  

Ik het nu al veel te druk heb. - anders, namelijk: door inzet v 
technologie als Skype is hoeveelheid bestuurswerk te 
minimaliseren en dan wel opties 1 

  
Ik het nu al veel te druk heb. - Ik die verantwoordelijkheid niet wil 
opnemen. 1 

Tussen 50 en 64 anders, namelijk: al veel jaren in bestuur TIMS NL gezeten 1 

  
anders, namelijk: de meeste genoemde zaken; bovendien vind ik 
dat TIMS-NL/VL niet hoeft te blijven voortbestaan. 1 

  
anders, namelijk: er is weinig tijd beschikbaar en ik woon niet 
centraal 1 

  anders, namelijk: Hebben over gepraat tijdens de excursie 1 

  anders, namelijk: onduidelijk of ik er voldoende tijd voor heb 1 

  anders, namelijk: te vaak op vakantie ben. 1 

  anders, namelijk: woon in Spanje 1 

  Ik die verantwoordelijkheid niet wil opnemen. 2 

  Ik het nu al veel te druk heb. 4 

  Ik het nu al veel te druk heb. - anders, namelijk: te elitair 1 

  
Ik het nu al veel te druk heb. - Ik die verantwoordelijkheid niet wil 
opnemen. 1 

Grand Total   33 

Er worden diverse redenen naar voor geschoven, om niet toe te treden tot een bestuur. 

Hoopvol is dan weer, dat er respondenten zijn die dat toch willen doen, mocht het nodig zijn om de vereniging te 

laten verderbestaan. 
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Bestuur: Indien de vereniging zou ophouden te bestaan door gebrek aan 

bestuurders, dan ben ik bereid: 

Leeftijdscategorie  Total 

65 en ouder anders, namelijk: jammer, fysiek is het voor mij niet uitvoerbaar 1 

  Dan is dat maar zo. 2 

  Geen mening. 4 

  Om toch een functie op te nemen. 2 

Minus 30 
anders, namelijk: Kijkt bestuur wel naar zichzelf? Welke eigen ideeën 
hebben ze zelf? Waar waren ze actief? 1 

  Geen mening. 1 

  Om toch een functie op te nemen. 1 

Tussen 31 en 49 
anders, namelijk: dan denk ik graag mee hoe bepaalde dingen anders 
georganiseerd kunnen worden. 1 

  anders, namelijk: dan zou dat jammer zijn. 1 

  
anders, namelijk: wellicht zoeken naar een andere formule in relatie 
tot moedervereniging 1 

  Dan is dat maar zo. 1 

  Geen mening. 1 

  Om toch een functie op te nemen. 1 

Tussen 50 en 64 anders, namelijk: e.e.a. in overweging te nemen 1 

  
anders, namelijk: Formeel einde Vereniging is waarschijnlijk 
onvermijdelijk; dit sluit niet ad-hoc excursies uit, of tijdschrift 1 

  anders, namelijk: in een steun groep te participeren. 1 

  anders, namelijk: Jammer, maar ik kan niet bijdragen 1 

  Dan is dat maar zo. 5 

  Geen mening. 4 

  Om toch een functie op te nemen. 2 

Grand Total   33 

 

Besluit: slechts 8 van de respondenten zouden zich neerleggen bij het ophouden van de vereniging.  10 anderen 

spreken zich niet uit.  6 personen zouden toch overwegen om toe te treden tot het bestuur. In de wetenschap dat er 

statutair slechts 5 bestuursleden strikt genomen noodzakelijk zijn, is dit een hoopvolle noot om mee te besluiten. 
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