
 
 
 
 
 

 
 
Website: www.molenkunde.eu voor de laatste info  

Vereniging voor Molinologie in Nederland en Vlaanderen 

 

Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING op 12 NOVEMBER 2020 digitaal via Jitsi Meet 

 1. OPENING 

Robbert Verkerk opent met het uitzetten van de microfoons van de deelnemers de vergadering. 

1 Eddy de Saedeleer 

2 Robbert Verkerk 

3 Don Werts 

4 Paul Groen 

5 Nicole Bakker (DHM) 

6 Wiard Beek 

7 Barend Zinkweg 

8 Ton Meesters 

9 Dick Bunskoeke 

10 Tjerk Oosterhuis 

11 Leo van der Drift 

12 Alain Goublomme 

13 Peter Tergau 

14 Ellen Steendam 

15 Yolt IJzerman 

16 Diederik Wynmalen 

 

16 leden hebben uiteindelijk ingelogd/zich aangemeld op de meeting, 2 mensen zijn na aanmelding 

helaas niet verschenen. 

Afmelding ontvangen van Dick Zweers. 

2. MEDEDELINGEN 

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Johan Bakker. Buiten zijn jarenlange lidmaatschap heeft 

hij veel betekend voor Molinologie (MOL) en wordt hij gememoreerd over zijn kennis van 

poldermolens in West Nederland. Daarnaast bracht hij jarenlang van het gerenommeerde 

molenblad Molenwereld maandelijks een nummer uit. De redactie van MOL roept iemand op om 

iets te schrijven over Johan. Paul Groen heeft al een brief geschreven naar de familie en kan hier uit 

putten voor een kort artikel. Dit zal nog even rondgestuurd worden om aan te vullen. Willem van 

Bergen schrijft een artikel voor International Molinology (IM) 

Verder werd vanuit het bestuur het overlijden bekend gemaakt van oud-penningmeester Robin 

Goossens. 

3. VASTSTELLING AGENDA 

Buiten de reeds opgestelde agenda wordt door Nicole Bakker van De Hollandsche Molen een extra 

punt aangedragen inzake Via Molina. Bij punt 8 Actuele Zaken zal dit aan bod komen. 
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4. VERSLAG LEDENVERGADERING 23 november 2019 in Eerbeek 

Opmerkingen zijn er van Leo en Barend. 

Leo: vorig jaar is er gebrainstormd over de IJ de Kramerprijs en het uitreiken van een oeuvreprijs, 

maar vandaag staat dit niet op agenda. Het bestuur was van plan de prijs aan Herman Hagens te 

geven, maar door Corona is dit niet gelukt. Onlangs is dit per brief medegedeeld. Bij punt 8 Actuele 

Zaken komt dit nog aan bod. 

Barend vindt het verslag van de vorige vergadering te laat verschenen. Indien mogelijk dit gelieve 

snel na de vergadering te sturen i.p.v. een jaar later. 

5. JAARVERSLAG 2019-2020 

Het is een raar jaar. Er werd van alles georganiseerd (excursie en najaarsvergadering) maar ook weer 

afgeblazen. 

MOL 53 is al wel een keer verschenen, maar MOL54 is lastig i.v.m. het ontbreken van de 

redactievergadering door Corona. Barend licht toe dat redactievergadering digitaal überhaupt lastig 

is en mede door de “techniek”. Komend nummer 54 kan dit jaar niet meer verschijnen. Ook een 

grote “bladvuller” is niet in staat gebleken aan te leveren: werd laat duidelijk. Ze missen ook een 

coördinator in de redactie. Vraag aan het bestuur is om een coördinator te sturen. Niemand van de 

redactie wil dit graag op zich nemen. Barend is de vormgever en wil derhalve wegblijven van het 

coördinatiewerk. We gaan dit intern overleggen in het bestuur. 

6. FINANCIEEL VERSLAG boekjaar 1 sep. 2019 – 31 aug. 2020 en begroting 2020-2021 

Eddy deelt online een toelichting op het financiële verslag. Er was een achterstand qua contributies 

van 14 mensen, waarvan er inmiddels 5 betaald hebben. Bij de abonnementen luidde die 

achterstand 13, waarvan 6 nu betaald hebben. 

Er waren geen kosten voor bijeenkomsten. 

Publicatiekosten van MOL komen apart bij agendapunt MOL. Er is nog voorraad porto, maar te 

weinig voor volledige eerste uitgave MOL54. 

We drukken al kosten door nummers vanuit België te sturen samen met Vlaamse Molens. 

Al met al is het verschil 728 euro negatief. Samen met vaste kosten komt dat op ruim 1000 euro 

negatief. Dit is op basis van de kosten van het drukken en uitgeven van 2 nummers MOL. 

7. Rapportage kascommissie, decharge bestuur en aanstelling nieuwe kascommissie  

Barend en Tjerk hadden zitting in de kascommissie. Het was een eerste (succesvolle) test met Jitsi 

meeting.  

Eddy leest het verslag voor. De kascommissie heeft het goedgekeurd en dechargeert het bestuur. 
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De online “aanwezige” leden steken hun duim omhoog ter goedkeuring van de financiën. 

Barend wil liever niet meer zitting hebben in de kascommissie. Peter Tergau wil zijn plek innemen. 

Dus Peter en Tjerk gaan volgend jaar de “boeken” controleren. 

8. ACTUELE ZAKEN 

IJ de Kramerprijs 

Na uitreiking van de prijs aan Herman Hagens is er nog geld voor 2 prijzen. Wat is de mening van de 

leden? 

Leo is voorstander van gewone prijs weer een keer te doen. Nu is er nog 6000 euro in de pot. Dus 

dat is € 2000 per prijs. Volgend jaar kan er dus nog weer een gewone IJ de Kramerprijs uitgereikt 

worden. Dat vindt men een goed idee. 

Ton vraagt naar de toekomst van de prijs. Er zijn geen ideeën voor voortzetting als de pot is 

opgedroogd. Er zijn geen nieuwe bronnen. Mogelijk idee is om de prijs voort te zetten zonder geld. 

Dus bijv. een oorkonde uitreiken voor publicaties. 

Peter meldt dat er een publicatiereserve is van een kleine 4000 euro. Dat zouden dus ook 2 prijzen 

kunnen zijn... 

Deze reserve is ooit ontstaan door meevallers en was eigenlijk min of meer bedoeld voor MOL. 

Bestuur gaat nadenken hoe hier mee om te gaan. 

Zijn we gebonden aan die 2000 euro? We kunnen ook bedrag halveren en de prijs nog vaker 

uitreiken... 

Conclusie is wel dat het meer gaat om erkenning dan de geldelijke prikkel. Met extra PR valt ook 

meer te bereiken. 

Via Molina 

Nicole Bakker van De Hollandsche Molen licht toe dat de DHM samen met Duitse en Deense 

partners dit project is gestart. Het gaat erom zoveel mogelijk molenroutes neer te zetten. Dus 

wandel-, motor-, fiets- en autoroutes langs molens. 

Ook andere landen willen ze gaan vragen om mee te doen 

Verder zijn ze bezig het officieel aan te melden als Cultural Route bij de Raad van Europa (Council of 

Europe). TIMS doet mee aan het Scientific Committee dat ermee gepaard gaat. Naast de route is het 

nl. ook een kennisbank, etc. 

Yolt: Wordt er ook naar statistiek van website gebruik e.d. gekeken? Dat is nog voor latere zorg en 

dat zal bestaan uit het tellen van de website visits. 

Ton: wat is de exacte taak voor TIMS? Die wordt nog nader ingevuld... 

Yolt: is TIMS de goede organisatie? Dat blijkt wel uit het “Scientific” gedeelte 
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Leo: is er wellicht rol voor milldatabase wereldwijd? Kan interessant zijn. Ook UNESCO project 

Ambacht Molenaar raakt het zijdelings. 

9. MOLINOLOGIE: evaluatie en bepalen prijszetting + portokosten 

In 2019 is er commissie bestaande uit Don, Wiard en Eddy ingesteld om kosten te besparen. Wiard 

licht een en ander toe: 

7 drukkers zijn benaderd en om offertes gevraagd. 1 drukker sprong er uit (BladNL) met groot 

financieel voordeel maar wel met kleiner (magazine-)formaat (ca. 12,5% kleiner dan A4). Er zijn door 

BladNL een vijftal proefexemplaren toegestuurd. 

De kosten kunnen laag blijven door een vast ingesteld printproces en door hanteren van een laag 

BTW-tarief. Tevens is er lage porto door 72 uurs postverzending. 

Het moet wel op contractbasis afgenomen wat inhoudt dat het tweemaal per jaar moet blijven 

verschijnen. En er zijn wel extra werkzaamheden: het bestuur moet de adressen aanleveren, maar 

verzending doet daarentegen BladNL. Verder moet het bestuur het contract tekenen en onderhoudt 

het bestuur contact met BladNL. 

Het bestuur is overwegend positief en de redactie is overwegend negatief. Laatstgenoemde vindt 

dat het beeld ernstig vervormd wordt, het lettertype te klein is en de wetenschappelijke uitstraling 

ver zoeken is. 

Barend heeft proefartikel in magazineformaat gemaakt met vergroot lettertype zodat lettertype 

even groot is als voorheen. Afbeeldingen zijn wat vergroot en geraken dus vaker over 2 pagina's. 

Met minder reclame en een schreefletter kan mogelijk aan wetenschappelijkheid gewonnen 

worden. 

De kosten voor het oorspronkelijke A4-formaat bij BladNL zullen ongeveer net zo zijn als bij de oude 

drukker alleen nu is de verzending inbegrepen (exclusief porto).  

Wiard heeft vergelijking gemaakt tussen NRC Next en MOL die hij laat zien via screen share. Waar in 

genoemde krant 5 regels zijn, heeft de huidige MOL 4 regels. Dus het lettertype in NRC is ook 

kleiner. Het lijkt dus acceptabel: het kleinere (niet vergrote) lettertype in magazine formaat. 

Er lijken nu 3 opties beschikbaar: 

- Magazineformaat met zelfde lettertype (dat dus effectief kleiner is) 

- Magazineformaat met vergroot lettertype 

- Contributie verhogen 

Enkele vragen en opmerkingen doemen op:  

Het contract beslaat 2 nummers per jaar: wat als er maar 1 uitgegeven wordt? Derde nummer per 

jaar is misschien heel duur. Wellicht is timing van begin contract belangrijk. 

Een intermediair is nodig tussen redactie/bestuur en BladNL. 
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We kunnen ook 1 nummer per jaar doen en dan is een tweede tegen meerprijs. Er zijn dan meer 

drukkosten en de porto is hoger. 

Men wil graag een (totaal)plaatje zien dus wellicht een vervolgoverleg over een tijdje. Men wil graag 

een kostenplaatje met1 nummer per jaar. 

De meeste aanwezigen van de ALV zijn wel content met het magazineformaat. Er zijn heel veel 

wetenschappelijke bladen op dit magazineformaat. 

Een afbeelding kun je ook kantelen om een grotere expressie te geven. 

Het contract kan een probleemvormen, maar dat is een probleem voor het bestuur. Er kan echter 

tijdsdruk voor de redactie hierdoor ontstaan. 

De verantwoordelijkheid van de redactie is louter de aan te leveren PDF. 

Hebben we altijd 2 nummers per jaar? Ja … behalve het incidentele dubbelnummer. 

Dus bestuur kan dit verder opnemen met BladNL en het bestuur komt in overleg met redactie met 

voorstel richting leden per mail. 

Het eerstvolgende nummer MOL 54 is dus nog op A4 formaat. 

10. VASTSTELLING CONTRIBUTIE voor 2021, artikel 8, lid 2 van de statuten 

De bijdrage voor abonnees is 3 jaar geleden voor het laatst van 12 naar 15 euro verhoogd. 

Voor leden is het altijd 15 euro geweest, 8 à 9 jaar hetzelfde. 

Zou er ledenverlies zijn bij een verhoging? Moeilijk te zeggen, ook in verband met combinatieprijs 

met TIMS International. 

5 euro erbij van 15 naar 20 zou 33% stijging zijn! 

De bankkosten zijn wel lager uitgevallen door switchen naar Belgische bank. 

Eventuele contributieverhoging is gekoppeld aan de mogelijk lagere kosten voor MOL 

De ALV ziet graag eerst een onderbouwd voorstel alvorens tot verhoging van contributie over te 

gaan. 

Meer abonnementen op MOL en meer leden zorgen ook voor lastenverlaging omdat de prijs per 

MOL dan lager ligt. Verkoop van losse nummers is sowieso goede actie. 

Het bestuur gaat snel in overleg met de redactie en als we er niet uitkomen wordt het een 

verhoging. 

11. Stichting Steunfonds TIMS, status door bestuur stichting  

Poging tot een vergadering is ondermeer door Corona niet gelukt. En het staat ook stil met 

aanvragen. Misschien komt er met de excursie naar Bulgarije volgend jaar weer iets binnen. 
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Alleen de bankkosten zijn de enige kosten en er komt geen geld meer binnen sinds 2019. Ook een 

“beloofde” erfenis heeft door omstandigheden geen inkomsten gegenereerd. 

Het Steunfonds heeft op dit moment iets meer dan € 21.000 in kas. 

12. TIMS activiteiten door Robbert Verkerk  

- De Mid term excursie Bulgarije kan alleen doorgang vinden als de Corona vaccinaties op 

stoom zijn. 

- Milldatabase is vernieuwd, nu op basis van OpenStreetMap in plaats van Google Maps 

13. Rondvraag  

Geen rondvraag  

14. Sluiting rond 21:30 
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Hieronder volgt een transcript van de chat die tijdens de online meeting in Jitsi werd gevoerd: 

Wiard Beek  Wiard chat 

20:01  Don Najaarsvergadering TIMS 

20:01 tjerk mooi hoorbaar. 

goosens 

20:05 Wiard Beek Barend, we horen je niet 

20:44 Barend ik kan mijn geluid niet aanzetten 

20:54 Eddy je kan reqgeren via deze chqt 

20:56 Barend leesst iedereen dit? 

20:57 Dick Bunskoeke Soms 

20:57 Eddy wij zullen iedereen er op wijzen 

20:57 tjerk ja als zij naar dit scherm kijken. 

20:58 Ton Robbert, kun je Barend niet op afstand unmuten? 

20:58 Don Dat kan hij niet! 

20:59 Barend ik heb die drie puntjes rechtsboven in mijn scherm niet 

20:59 Eddy Barend stqqt niet gemut. Is prob bij hem 

20:59 Barend als het scherm gdeeld wordt hoor ik niks meer 

21:04 Dick Bunskoeke Druk op de vier blokjes rechtsonder 

21:05 Barend aals het scherm geddeld wordt versta ik niks meer 

21:05 Eddy raar wij horen wel nog 

21:05 Barend ik versta hier niks van 

21:05 tjerk let wel op de financiele risico's. 

21:07 Don @Ton: je moet je handje weer wegklikken 

21:07 Barend zeg wiard het delen te stoppen 

21:07 Dick Bunskoeke Is al gebeurd 

21:07 Barend het kontrakt zelf is het grootste probleem 

als je er niet in slaagt een nummer aan te blveren dan blijf je wel betalen 

de redactie is daar niet toe in staat en het bestuur ook niet 

dat gebeurt dit jaar dus al 

21:10 Dick Bunskoeke Duidelijk 

21:10 Barend wij kunnen die produtie net garanderen 

het kontrakt is deel van hun verdienmodel 

de risiko's liggen nhelemaal bij ons 

nee het kontrakt is bepalnd 

21:12 Peter Tergau Blad.nl kan zo "voordelig" werken omdat de planning zeer strak is voor 2 

nummers 

21:12 Barend het is zekr een valkuil 

21:13 Dick Bunskoeke Ergo... past strakke planning bij TIMS? 

21:14 Barend er is veel meer niet uitgezoht 

strakken planning is onmogelik 

21:14 tjerk Er is vemoedelijk niet genoeg copy op de plank voor 2 nummers. 
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21:14 Barend meer porto niet 

ik heb wel drie nummers tregelijk verstuurd 

die moet dan goed voorbereid zijn 

heeft iedereen mijn vergelijking doorgelezen 

dat was nog een zwart=wit nummer 

het kontrakt is het probleem 

kontrakt is produktiedwang 

dan ben je wel een half jaar geld kwijt 

het leveren gebeurd wel onder tijdsdwang 

niet 

we hebben een jaar achtestand gehad 

we hebben met geluk die achtrstand ingehaald 

21:21 tjerk nee, nooit stipt elk half jaar. 

21:21 Dick Bunskoeke Die stiptheid moet wel in het contract 

21:21 Barend klopt helemaal 

goed plan 

uitvoering kan enige voeten in aarde hebben 

nieuwe vergaering uitschrijven 

wel als er een verhoging van de kontributie uit volgt 

21:25 Dick Bunskoeke Prima idee! 

21:25 Barend er is best een aardge aanwas van kopij 

21:25 Dick Bunskoeke Dacht ik ook 

21:25 Barend is niet waar 

in het verslag staat vdt helemaal niet 

er is jaren geleden al gevragd om een plan voor dekontributie 

bij het overstappen naar kleur was duidelijk dat we daar het bgeld niet voor hadden 

maak een plan gzien de komende druk- en portokosten 

21:29 tjerk optie 18 euro 

21:29 Barend laat het onderdeel zijn van het komende plan zvan drukken 

Molinoloie is het meest zichtbare deel van TIMS 

er is nu nog reserve 

doe niks overhaast 

21:30 Diederik en Leo optie 18 euro komt echt uit de lucht vallen 

21:30 Tjerk Dat recht had jeal van af de vergadering in Eerbeek. 

21:31 Barend helemaal geen mooi idee 

klopt 

dat ;igt dan niet aan de redactie 

er is geen haast 

dat zou heel nieuw zijn 

ik maak in De Gildebrief altijd reklame 

zou meer kunnen gedaan worden 

door meer mensen ook  kan in stappen gedaan worden 

verhoging van de abonees ging goed 
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