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www.molenkunde.eu 
 

JAARVERSLAG periode 1 september 2020 – 31 augustus 2021 
 
 

1. Ledenadministratie en Contributie 

 

Tabel 1: Aantallen 
De contributie en het abonnementsgeld werden op elkaar 
afdgestemd en bedragen vanaf 1/1/2018: € 15,-. Het aantal 
leden daalde  met 6 leden. Enkele leden gingen over naar 
abonneestatus. Bij de abonnees noteren we een stijging 
met 5 abonnees. 
 (*) Inbegrepen 3 niet betalende ereleden. Ruilabonnees 
inbegrepen. 
 
Betaalachterstand op 1 september: 5 abonnees, 3 leden 
Reeds 1 lid die dit jaar  nog betaalde zegt op vanaf 
1/1/2022.  
 
Oproep: Uw e-mail adres is net zo belangrijk voor ons als 
uw woonadres. Als wij u aankondigingen en dergelijke 
per e-mail kunnen sturen, bespaart dat de vereniging 
papier en steeds hogere portokosten! Geef uw e-mail adres 
liefst door aan secretariaat@molenkunde.eu 
 
2. Ledenvergadering 2020 
De algemene ledenvergadering werd in verband met de 
COVID-19-pandemie digitaal gehouden via een Jitsi 
vergadering op 12 november 2020. Er waren 17 
deelnemers, allen lid.  
De vaste agendapunten aangaande jaaroverzicht, 
financieel verslag, rapportage kascommissie en decharge 
bestuur werden behandeld.  
De adhoc-commissie inzake de toekomst van Molinologie 
bracht verslag uit. Conclusie is dat er één drukker is (red. 
BladNL) die eruit springt qua lage kosten. 
Verder werd er gerelateerd aan de hoge kosten van dit 
onderwerp ook gesproken over eventuele toekomstige 
contributie- en abonnementsverhogingen. 
Toelichting werd verstrekt bij het Steunfonds TIMS, en 
andere TIMS activiteiten en er werd stilgestaan bij het 
overlijden van de heer Johan Bakker. 
Ook werd namens De Hollandsche Molen de Via Molina 
onder de aandacht gebracht.  
De vergadering werd ook opgenomen zodat die voor 
gegadigden eventueel terug te kijken is. In het algemeen 
ontstond de indruk dat de vergadering op deze digitale 
wijze een redelijk alternatief is voor de reguliere 
ledenvergaderingen. 

 
3. Voorjaarsexcursie 

De excursie kon als gevolg van de COVID-19-pandemie 
geen doorgang vinden. 
 
4. Bestuur 

Het bestuur hield in het verslagjaar acht overleggen. 
Deelnemers waren steeds Robbert Verkerk (voorzitter), 
Eddy De Saedeleer (penningmeester) en  Don Werts 
(secretaris). De vergaderingen vonden virtueel plaats via 
Skype en Jitsi.  
 
Zaken die aan bod kwamen in die overleggen: 

• Organisatie en voorbereiding ALV (Algemene 
Ledenvergadering) in Coronatijd (uiteindelijk via 
Jitsi meeting). 

• Kostenbesparing uitgifte Molinologie via (mogelijke) 
andere drukker (BladNL). 

• I.J. de Kramerprijs. 

• Vertegenwoordiging TIMS Nederland en Vlaanderen 
in Molenadviesraad van De Hollandsche Molen. 

• WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en 
implicaties voor TIMS en verplicht UBO-register 

 
5. Redactie en Molinologie 
De redactie van Molinologie kwam bijeen en bestond uit 
Erik Tijman, Herman Kaptein (voor het laatst), Barend 
Zinkweg (vormgever), Dick Zweers en Wil van Berge-
Henegouwen.  
Sedert de vorige ledenvergadering verschenen Molinologie 
nummers 54 en 55. 
Opsomming inhoud qua artikelen (> 1 pagina): 
Barend Zinkweg:  

Bijzondere kenmerken van de Pendrechtse 
Molen in Barendrecht 

Jan Hofstra: 
De plaats van de lange spruit 

Johan Bakker (†): 
De molen van Oud-Schuddebeurs binnen en 
buiten verband 

Herman Kaptein 

Verscheidenheid onder de korenmolens in 

Friesland en Noord-Holland 1700-1830 
Dick Bunskoeke 
 De korenmolens in de gemeente Smilde 
Barend Zinkweg 
 Boekbespreking 
 

November 2021, 
Bestuur van TIMS Nederland en Vlaanderen.  

Datum 
 

Leden 
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01-09-20 110 72 6 

 87 (*) 14 9 65 6 1 5  1 

01-09-21 104 77 6 

 87(*) 11 6 
 

70 6 1 5  1 
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ALV 25-11-2021 


