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Tabel 1: Aantallen
De contributie en het abonnementsgeld werden op elkaar
afdgestemd en bedragen vanaf 1/1/2018: € 15,-. Het
aantal leden groeide aan met 2 leden (we noteerden
daarnaast 2 overlijdens en 2 opzeggingen). Bij de
abonnees noteren we een stijging met 5 abonnees .(we
noteerden 2 overlijdens en 1 opzegging)
(*) Inbegrepen 3 niet betalende ereleden. Ruilabonnees
inbegrepen.
Betaalachterstand op 1 september: 7 abonnees, 8 leden
Reeds 2 leden die dit jaar nog betaalden zeggen op vanaf
1/1/2021
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 2019
De ledenvergadering werd gehouden te Eerbeek (Tussen
Apeldoorn en Arnhem) op 23 november 2019. Er waren
17 deelnemers waarvan 13 leden.
De vaste agendapunten aangaande jaaroverzicht,
financieel verslag, rapportage kascommissie en decharge
bestuur werden behandeld.
Een adhoc-commissie werd aangesteld om de toekomst
van Molinologie te onderzoeken.
Toelichting werd verstrekt bij het Steunfonds TIMS, en
andere TIMS activiteiten.

3. Voorjaarsexcursie naar de Zaanstreek.
De excursie kon niet doorgaan vanwege de in Nederland
heersende Covid 19 uitbraak.
4. Bestuur
Het bestuur hield in het verslagjaar vijf vergaderingen.
Deelnemers waren: Robbert Verkerk (voorz.), Eddy De
Saedeleer (penningm.) en Don Werts (secretaris). De
vergaderingen vonden virtueel plaats via skype.
 Vergadering 2 okt 2019: bespreking organisatie van
de jaarvergadering te Eerbeek.
 Vergadering 3 mrt 2020: dringende meeting ifv
verleggen datum vje, wegens samenvallen met
activiteit in de Zaan.
 Vergadering 11`mrt 2020: overleg adhoc-commissie
Molinologie ifv opstellen voorstellen aanpak
Molinologie in de toekomst (ihkv besparingen).
 17 mrt 2020: Mededeling van het bestuur aan de
leden: excursie gaat niet door in 2020.
 Vergadering 26 mrt 2020: overleg adhoc-commissie
molinologie.
Drukken
proefnummer.
Het
proefnummer wordt verspreid naar de leden van de
redactie ter beoordeling.
 Vergadering 27 mei 2020: bespreking njv en reacties
van de redactie op het proefnummer van
Molinologie.
Vje = voorjaarsexcursie, Njv = Najaarsvergadering.
Adhoc-commissie Molinologie = Don Werts, Eddy De
Saedeleer, Wiard Beek.
5. Redactie en Molinologie
De redactie van Molinologie kwam bijeen en bestond uit
Erik Tijman, Herman Kaptein, Barend Zinkweg
(vormgever), Dick Zweers en Wil van BergeHenegouwen. Erik Stoop was weer een prima gastheer en
meedenker. Sedert de vorige ledenvergadering verschenen
Molinologie nr 52 en 53.
Inhoud nrs 52 en 53 verschenen in het afgelopen jaar:
Dick Zweers: De torenmolen van Sons, deel 2. Een stelen
molen op een stadsmuur, bouwhistorisch beschouwd,
objectbeschrijving en actuele stand van kennis.
Jelle Fadegon: De waterbraker van Pieter Fadegon.
Een bijzonder wateropvoerwerktuig.
Erik Tijman: boekbespreking.
Redactie:lezersbrief
Wiard Beek: Vroegste windmolens in en bij Voorburg.
Jur Kingma: Niet bij stoom alleen. Waterkracht centraal
in de energietransitie in de papierindustrie.
Herman Kaptein: Boekbespreking.

Tijdens het namiddagprogramma werd een bezoek
gebracht aan de olie-watermolen te Eerbeek.. Ook de
Papiermolen wat verderop werd bezocht.
Eddy De Saedeleer rondde af met een fotomontage over
het in 2019 gehouden TIMS Symposium te Berlijn met
bezoeken aan molens in Berlijn en de regio’s
Niedersachsen en Saksen..
De dag werd besloten tijdens een diner in restaurant ‘de
November 2020,
Bron’ in de buurt.
Bestuur van TIMS Nederland en Vlaanderen.
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