Jaarvergadering over het jaar 2018
======================================================================================================

Datum: 6 februari 2019
Locatie: Gemeenschapshuis
“De Jachthoorn” te Sint-Hubert.
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: 23 leden
Afmelding: 4 leden (Harry Kaak, Bart
Hoofs, Perry Hendriks en Pieter de Haan)
1.
Opening.
De voorzitter Harm van Es heet iedereen
van harte welkom op deze jaarvergadering.
Er zijn geen ingekomen stukken. Nog wel
speciale aandacht voor de verkoop van de
boekjes!
2.
Jaarrede door de voorzitter.
Dit jaar houdt de voorzitter het bij een
aantal “mijmeringen”:
• Molenbiotoop: de methode Laméris
biedt nieuwe mogelijkheden door het
hanteren van digitale hoogtekaarten; in
“de Molenvriend” komen we daar
uitgebreid op terug. Molenstichting
Noord-Brabant heeft hiervoor het
initiatief genomen. E.e.a. is een
samenwerking tussen Molenstichting
Noord Brabant, de provincie, De
Hollandsche Molen en het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
• Het bestuur wil een beter onderling
contact om elkaar behulpzaam te zijn
(What’s-App?)
• Al jaren hebben we dezelfde contributie
mogelijk moeten we in de toekomst de
jaarlijkse contributie op gaan trekken?
• 2e Paasdag (22-apr): het is weer
noodzakelijk om de werving van nieuwe
molenaars op te pakken.
• Rabo clubkas is voorlopig gestopt en
wordt geëvalueerd; Rabobank beraad
zich over een nieuwe toekomstige
vorm.

•

Iedereen bedankt voor zijn inbreng
voor “de Molenvriend” hierdoor blijft
het een levendig en goed leesbaar blad.

3.
Jaaroverzicht 2018.
Alle aanwezige leden hebben een overzicht
van het jaarverslag ontvangen en de
voorzitter vraagt de vergadering of er nog
op en aanmerkingen zijn en alles werd
akkoord bevonden. Met dank aan de
secretaris. Speciale aandacht nogmaals
voor AVG; het publiceren van foto’s en
gebruik van namen op websites is aan
strenge regels gebonden!
4.
Financieel verslag 2018.
Jan van Riet presenteert het financieel
jaaroverzicht. De grootste onkostenpost is
het laten drukken van de boekjes; hierdoor
hebben we dit jaar een negatief
eindresultaat; dus iedereen aan de bak met
de verkoop van de boekjes.
Als vereniging zijn we ook zeer blij met
onze sponsoren die jaarlijks hun bijdrage
leveren.
5.
Verslag kascommissie.
De commissie bestond uit Jos v/d Heyden
en Jan Selten verklaard dat zij de boeken
zorgvuldig steekproefsgewijs hebben
gecontroleerd en dat alles prima in orde is.
Na deze woorden en het akkoord van de
vergadering werd de penningmeester
gedechargeerd voor het gevoerde
financiële beleid van het afgelopen jaar.
6.
Mutatie kascommissie.
Jos Verberk neemt de komende 2 jaar de
taak van Jos v/d Heyden als commissielid
over.
7.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar Walter
Cornelissen. De voorzitter bedankt Walter
voor 17 jaar bestuurslid en overhandigde
hem een bloemetje en attentie. Als
kandidaat heeft Nico vd Broek zich gemeld.
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Deze wordt staande de vergadering als
secretaris aangenomen.
Walter bedankt iedereen voor de prettige
samenwerking en het jarenlange
vertrouwen dat in hem is gesteld!
8.
Lokale molendag.
Dit jaar op 2e Paasdag 22 april van 11.00
16.30 uur door de molens van: Gennep,
Ven-Zelderheid, Heijen, Afferden en
Oeffelt. Thema rond deze dag is evenals
vorig jaar “kunst in de molen” maar ook
wordt gekeken naar eventuele andere
thema’s om een breder aanbod te kunnen
bieden . Mogelijk kunnen we gaan werken
met een stempelkaart?
Namens het bestuur heeft Martijn zitting in
de organisatie. Belangrijk is ook om goede
pr. Te voeren in lokale bladen om vooral
lokaal publiek te trekken. Ook de regionale
bladen zijn belangrijk. Mogelijk kan via
Facebook ook een groter publiek bereikt
worden?
9.
Lopende zaken rond de molens
Jan Selten meldt dat de steen van de
voormolen in Wanroij gescheurd is.
Jan van Riet meldt dat de molen van Oploo
geschilderd gaat worden, maar dat e.e.a.
nog even kan duren omdat er eerst een
omgevingsvergunning hiervoor afgegeven
moet worden door de gemeente.
10.
Excursie.
Dit jaar 31-aug gaan we de grens over
naar Duitsland; Martijn v/d Hulsbeek
organiseert ook dit jaar de excursie. Het
bestuur hoopt wel dat er meer mensen
deel zullen nemen aan deze excursie!
Ook de Kilsdonkse molen organiseert een
excursie (Haastrecht,Kralingen en
Schiedam) waar men aan deel kan nemen.
Aart Mul organiseert ook een excursie naar
een diervoederbedrijf (Feed-Design Lab) in
Wanssum (Feed Design Lab is hét
praktijkonderzoek- en educatiecentrum
voor innovatie & verduurzaming in de
diervoedersector) dit vormt een mooie
verbinding tussen verleden en heden.
Nader bericht volgt nog.

11.
Welke molen heeft er iets te
vieren?
De Lindense molen bestaat dit jaar 150
jaar Peter Simons wil dit op 1 sept as
vieren.
9 maart viert Marko Sturm dat hij 25 jaar
molenaar is op de Martinus molen in
Beugen om 14.00 uur
12.
PR-folders.
Dit A5-boekje bevat foto’s en informatie
over alle molens uit onze regio. Met in het
midden een plattegrond. Het is de
bedoeling om de boekjes voor € 5 per stuk
te verkopen Molenaars kunnen de boekjes
inkopen voor € 3,50
Bijbestellen kan door overmaking van €
3,50 per boekje op de rekening van de
vereniging. We zullen ook in andere media
reclame maken voor dit boekje.
13 . Rondvraag
Een mogelijke suggestie om de excursie
naar een andere periode te verplaatsen om
meer deelnemers te trekken bijv sept/okt
wordt meegenomen en onderzocht.
(korte)Pauze
14.
Jan de Kleijnen vertelt over de
verdwenen molen in Sint Anthonis en
de molenaars en geslachten die daar
allemaal bij betrokken waren.
Een inzage in de geslachten en
familieverbanden die allemaal bij de molen
betrokken waren.
Harm bedankt Jan namens alle aanwezigen
voor de heldere lezing!
15. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en wenst
iedereen een goede reis naar huis.

Nico van den Broek
Secretaris
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