Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2015
1. Opening door voorzitter André Drost
André Drost opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom. Er zijn
ca. 70 leden aanwezig. De opkomst is minder dan in 2014 en aanzienlijk minder dan tijdens
de buitengewone ledenvergadering op 2 februari jl. De voorzitter ziet dit als een teken van
vertrouwen in het bestuur en de commissies.
In het achter ons liggende jaar is weer van alles gebeurd, o.a. de nieuwe website, de aankoop
van De Jonge Dirk, de restauratie van De Bonte Hen en nieuwe roeden voor De
Schoolmeester en De Poelenburg.
We zijn een bruisende vereniging met een groot aantal vrijwilligers en weinig betaalde
krachten en de voorzitter spreekt zijn waardering uit voor al deze mensen en alle trouwe
leden.
De vergadering wordt geopend met het officiële gedeelte; na de pauze zal Martin Schaap
een presentatie geven over de restauratie van De Bonte Hen.
2. Ingekomen Stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
 40 berichten van verhindering i.v.m. vakantie, leeftijd, ziekte etc.
3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2014
Naar aanleiding van het verslag:
B. Slooten wijst op de juiste betekenis van de afkorting POM = professionele organisatie
monumenten. André merkt op dat de POM momenteel zeer actueel is in monumentenland.
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
4. Vaststellen van het financiële verslag over 2014, de bijgestelde begroting voor 2015 en de
en de begroting voor 2016
Jan Hartsuiker geeft een toelichting op de cijfers van 2014: in 2014 zijn veel legaten en giften
ontvangen. Daarnaast waren er aanzienlijk hogere inkomsten op de molens en verlaging van
de personeelskosten. Tours & Tickets heeft in 2014 met ca. 75.000 bezoekers de molens
bezocht. E.e.a. heeft geresulteerd in een positief saldo van € 347.000,--.
Dit bedrag wordt toegewezen aan het eigen vermogen, aankoop DJD en bestemmingsreserve
WvW.
F. Paksa vindt de saldering van kosten en giften/subsidies van de restauratie Bonte Hen niet
overzichtelijk en vraagt of dit in de toekomst gesplitst kan worden.
Jan legt uit dat de splitsing algemene en museum loonkosten betrekking heeft op personeel
vereniging en museum.
F. Paksa vraagt naar de loonkosten molens. Die worden niet doorberekend, zijn minimaal.
A. Schoonderwoerd vraagt naar de kosten WvW. Dit zijn o.a. de kosten van het opstellen van
het businessplan.
De hoogte van ‘overige vorderingen’ op de balans is o.a. bepaald door toegezegde legaten
die in 2014 niet maar ondertussen in 2015 ontvangen zijn.
Jan legt op de vraag van R. Veuger uit dat DJD niet op de balans voorkomt omdat de molen
aangekocht is uit winst en dus voor 0 op de balans staat.
R. Vet vraagt voor 2015 om een toelichting van extra inkomsten en uitgaven.
Verder had hij graag meer informatie ontvangen over het onderbrengen van Het Jonge
Schaap in de Stichting Windmolencompagnie. Jan legt uit dat de Stichting
Windmolencompagnie de molens exploiteert en dat na De Zoeker nu ook Het Jonge Schaap
daarin ondergebracht is teneinde de exploitatie van de molens op een eenduidige manier te
kunnen uitvoeren.

Alle huurcontracten voor de molens zijn gestandaardiseerd en de afdracht aan De Zaansche
Molen is nu ook voor alle molens gelijk. De eigenheid van de molens komt daardoor absoluut
niet in het geding.
André Drost benadrukt dat volgens informatie van Tim Doeves en Philip Hofmeijer de
dagelijkse gang van zaken op Het Jonge Schaap nu niet anders is. De nodige verzekeringen
voor vrijwilligers en personeel van DZM en WMC zijn afgesloten en alle risico’s zijn gedekt.
Op de vraag van F. Paksa of Stichting Het Jonge Schaap opgeheven wordt, antwoordt Jan dat
deze Stichting voorlopig blijft bestaan teneinde de financiën af te ronden en dat daarna
hierover beslist wordt.
G. Admiraal vraagt naar het door de Stichting HJS gereserveerde bedrag voor calamiteiten op
de molen. Jan deelt mee dat deze post geoormerkt blijft voor HJS.
De begroting 2015 (opgesteld in april 2014) is herzien omdat de te verwachten inkomsten
hoger zijn en de onderhoudskosten molens hoger uitvallen, o.a. door herstel fundering De
Ooievaar.
Op de vraag van B. Slooten waarom de giften/donaties op de begroting 2016 op 0 staan, legt
Jan uit dat deze post moeilijk in te schatten is. Hetzelfde geldt voor de post onderhoud
molens (vraag R. Veuger) die in 2015 en 2016 op hetzelfde bedrag wordt geschat.
K. Waal vraagt naar de renteopbrengst. Jan antwoordt dat zelfs op een spaarrekening de
renteopbrengst laag is.
Op vragen van C. Kroon naar de verplaatsing van De Ooievaar antwoordt Jan dat dit van de
baan is en dat Het Jonge Schaap geen monument is en dat daarvoor geen subsidie ontvangen
wordt.
De vergadering verleent de penningmeester decharge onder luid applaus.
5. Vaststellen van het algemeen jaarverslag 2014, inclusief dat van de commissies
R. Vet merkt op dat de praktijk leert dat professionalisering en uitbreiding leidt tot
teleurstelling. En dat voorziet hij ook voor DZM bij uitbreiding t.b.v. de POM-status. Hij stelt
voor daar voorzichtig mee om te gaan.
André Drost deelt mee dat dit een actueel onderwerp is in de molenwereld en dat in het
bijzonder de Noordhollandse Molenfederatie zich hiermee bezig houdt en probeert hieraan
‘handen en voeten’ te geven.
De Fryske Molen heeft een aanvraag ingediend en deze is afgewezen; de criteria voor de
POM-status zijn nog steeds niet bekend.
DZM wacht de ontwikkelingen af, maar zorgt wel dat de eigen zaken op orde zijn.
S. van der Meer mist de omwentelingen van Het Prinsenhof in het overzicht.
A. Schoonderwoerd vraagt naar de definitieve naam voor de WvW en de voorzitter
antwoordt dat hierover nog geen definitief besluit is.
André deelt mee dat het verslag van de BLV van 2 februari 2015 tijdens de e.v.
ledenvergadering ter sprake komt.
De vergadering keurt het jaarverslag goed.
6. Bestuursverkiezing
André Drost is aftredend en wordt door de vergadering herkozen.
André bedankt de leden voor hun vertrouwen en gaat graag verder bij deze leuke
vereniging.
7. Huldeblijken aan alle leden die langer dan 40 jaar onafgebroken lid zijn
Er zijn dit jaar 33 leden 40 jaar lid, waarvan er 9 op de vergadering aanwezig zijn.
Deze trouwe leden komen naar voren en krijgen de bijbehorende speld uitgereikt.
De leden die niet aanwezig zijn, krijgen de jubileumspeld per post toegezonden.

8. Rondvraag
B. Sloten vindt de vergaderaccommodatie prachtig, maar is niet blij met het te betalen
parkeergeld. André is het met hem eens dat de ambiance geweldig is, maar dat het
parkeergeld een nadeel is. Van verschillende kanten komen de suggesties Stoomhal in
Wormer en Vermaning te Koog aan de Zaan, waar gratis geparkeerd kan worden.
R. Veuger stelt voor in de Windbrief een artikel te wijden over het onderbrengen van HJS
bij de WMC.
S. van Leeuwen is bang voor vandalisme doordat door de aanleg van de steiger onder de
Julianabrug door als het ware een hangjongerenplek gecreëerd wordt. De voorzitter
benadrukt nogmaals dat DZM tot de Raad van State geprotesteerd heeft tegen de aanleg. Hij
ziet het als taak voor de gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans.
M. v. Oudenaarde adviseert eventuele overlast te melden bij de gemeente en om
handhaving te verzoeken.
P. Houwertjes vraagt of er camerabeveiliging bij de molens is. Dit is niet zo.
R. Vet vraagt of er gebruik gemaakt kan worden van de webcams op de Zaanse Schans.
De voorzitter zal dit navragen, maar zegt dat er tot nu toe weinig gehoord is over
vernielingen/vandalisme.
P. Keur vraagt naar de mening van DZM over de afgevoerde blusboot. André
antwoordt dat dit gemeente- en brandweerbeleid is en dat dit niet aan ons is.
A. Kesselaar bedankt het bestuur voor het vele werk voor deze mooie vereniging.
9. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

Koog aan de Zaan, 21 mei 2015

