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www.molenkunde.eu 

 

JAARVERSLAG periode 1 september 2021 – 31 augustus 2022 
 

 

1. Ledenadministratie en Contributie 

 

Tabel 1: Aantallen 

De contributie en het abonnementsgeld bedragen vanaf 

1/1/2018: € 15,-. Het aantal leden bleef gelijk. Bij de 

abonnees noteren we een daling met 2 abonnees. 

 (*) Inbegrepen 3 niet betalende ereleden. Ruilabonnees 

inbegrepen. 

 

Betaalachterstand op 1 september: 2 abonnees, 4 leden 

Een van de niet betalende leden reageert niet op 

berichten. 1 heeftr beloofd te betalen. 

 

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 2021 

De algemene ledenvergadering werd in verband met de 

COVID-19-pandemie digitaal gehouden via een Jitsi 

vergadering op 25 november 2021. Er waren 14 

deelnemers, allen lid. Er waren 3 verontschu;ldigden.  

De vaste agendapunten aangaande jaaroverzicht, 

financieel verslag, rapportage kascommissie en decharge 

bestuur werden behandeld en goedgekeurd.   

Toelichting werd verstrekt bij het Steunfonds TIMS, en 

andere TIMS activiteiten.  

Het bestuur bleef na de herverkiezing ongeijzigd. Er zijn 

nog steeds vacante plaatsen. 

Bij nde actiele zaken werd de I.J. de Kramerprijs 

behandeld. 

Molinologie wordt verder gedrukt bij Bladnl, en wordt 

later geevalueed. Het contributieged blijft onveranderd. 

Volgt nog de rondvraag. 

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 vier overleggen. 

Deelnemers waren steeds Robbert Verkerk (voorzitter), 

Eddy De Saedeleer (penningmeester) en  Don Werts 

(secretaris). De vergaderingen vonden virtueel plaats via 

Jitsi.  

 

Zaken die aan bod kwamen in die overleggen: 

 Organisatie en voorbereiding ALV (Algemene 

Ledenvergadering) in Coronatijd (uiteindelijk via 

Jitsi meeting). 

 Uitreiking I.J. de Kramerprijs. Vastleggen nieuwe 

jury. 

 Plannen toekomst: lezingen online. 

 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, Barend Zinkweg (vormgever), Dick Zweers 

en Wil van Berge-Henegouwen.  

 

Sedert de vorige ledenvergadering verschenen 

Molinologie nummers 56.  

Molinologie 57 verscheen niet in juni maar pas in 

oktober. 

 

Opsomming inhoud qua artikelen (> 1 pagina): 

Rob Pols:  

Galghouten – Constructieve dwarsliggers nader 

bekeken. 

Caroline Schaeffer: 

Een klap van de molen – een cynische 

aanduiding voor onze molenhobby.  

Dick Bunskoeke: 

 De Friese windmolens voor 1600. 

Redactie:  

 Puzzelstukjes. 

 

 

  

November 2022, 

 

Bestuur van TIMS Nederland en Vlaanderen.  

Datum 
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01-09-21 104 77 6 

 87 (*) 11 6 70 6 1 5  1 

01-09-22 104 75 6 

 87(*) 11 6 

 

69 6 0 5  1 

  

Bijlage 2 voor 

ALV 03-12-2022 


