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Verslag Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2017 

 

1. Opening door voorzitter André Drost 

André opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom. O.a. Pieter van 

Nieuwburg (erelid) en Manon Wind (kandidaat bestuurslid) hebben zich afgemeld. 

André is blij met de grote opkomst (ca. 125 mensen) en ziet veel bekende gezichten 

waardoor de ledenvergadering op een reünie lijkt. 

Daarnaast heet hij de vertegenwoordigers van biksteenmolen De Vlijt en Stichting Zaanse 

Pakhuizen welkom. Na de pauze geven zij een korte presentatie over De Vlijt en De Paauw. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Ingekomen stukken: 

 Ca. 35 berichten van verhindering i.v.m. vakantie, leeftijd, ziekte etc. 

 Overlijdensbericht P. Reeling Brouwer 

 RCE inzake gedeelde roeden 48 molens, waaronder Het Prinsenhof 

 Offerte Vogelpoel 

 Zaanstad: brandveilig gebruik De Bonte Hen 

Walter Busch vraagt aandacht voor de boekenstand van Stichting Molendocumentatie achter 

in de zaal, waar vele interessante boeken te koop worden aangeboden. 

 

3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de samensteller. 

 

4. Vaststellen van het financiële verslag over 2016, de bijgestelde begroting voor 2017 en de 

begroting voor 2018 

Jan Hartsuiker deelt mee, dat het de vereniging financieel voor de wind gaat. 

In 2016 kwamen er ca. 600.000 bezoekers naar de molens op de Zaanse Schans.  

Jan vertelt dat er in verband met de ANBI-status en fiscale aspecten advies is gevraagd van 

deskundigen, zodat deze zaken voor de toekomst gewaarborgd zijn. 

In 2016 is het resultaat € 379.840,- en hiervan wordt € 379.000,-toegewezen aan de 

bestemmingsreserve WvW en € 840,00 aan het eigen vermogen. 
Jan loopt de verlies- en winstrekening en de balans door en verklaart verschillende posten. 

F. Bergen vraagt waarom het resultaat aan de bestemmingsreserve wordt toegevoegd en 

giften WvW van € 60.000,- apart vermeld worden. Jan antwoordt dat deze € 60.000,- 
specifiek voor de WvW is geschonken en dat bij realisatie dit bedrag daarvoor aangewend 

wordt. 

A. Stet vraagt naar de kosten van de WvW. Jan antwoordt dat hierop later teruggekomen 

wordt. 

Jan deelt verder mee dat de begroting 2017 is aangepast i.v.m. de cijfers van 2016 en dat de 

begroting 2018 hierop voortborduurt. 

In 2017 zullen er eenmalig meer onderhoudskosten zijn door het opstellen van 

onderhoudsrapporten i.v.m. de SIM 2019-2024. 

Op een vraag van F. Bergen antwoordt Jan dat ondanks het feit dat we geen subsidie meer 

van Zaanstad ontvangen en een beoordelingsverklaring niet meer vereist is, wij deze toch 

hebben laten opstellen door DHV. Het gehele rapport ligt ter inzage op het kantoor van de 

vereniging en is conform de statuten. 

De voorzitter dankt de penningmeester en de vergadering verleent de penningmeester 

onder luid applaus décharge. 

 

5. Vaststellen van het algemeen jaarverslag 2016, inclusief de commissies 

De voorzitter leidt de vergadering door het jaarverslag.  
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Een woord van dank gaat uit naar alle gulle gevers van onze nieuwe aanwinsten in 2016 en 

de Stichting Gebroeders Visser die het boek ‘De molens van meneer Mars’ en de daaraan  
gekoppelde voorstellingen in het Zaantheater mede mogelijk maakte. 

Vanuit de vergadering komen geen vragen/opmerkingen. En onder dankzegging aan  

iedereen, maar in het bijzonder Walter Busch, samensteller, en Matthijs Ero, TAC, wordt het  

jaarverslag goedgekeurd. 

 

6. Bestuursverkiezing 

Walter Busch is aftredend en wordt door de vergadering herkozen. 

Dennis Dirkzwager en Manon Wind (afwezig i.v.m. werkzaamheden) worden voorgesteld als 

te benoemen bestuursleden. 

Dennis is al sinds zijn jeugd lid en heeft veel zin zich in te zetten voor de vereniging. Met 4 

anderen heeft hij ondertussen de activiteitencommissie in het leven geroepen die op 10 juni 

a.s. de ‘paltrokdag’ organiseert. Hiervoor bestaat veel belangstelling en wellicht wordt dit 

nog een keer herhaald. Onder luid applaus wordt Dennis gekozen. 

Martin Schaap vertelt dat Manon een echte Zaankanter is die in haar jeugd op de Zaanse 

Schans heeft gewoond. Zij is secretaris van de Stichting Hemmes. Manon wordt ook gekozen. 

 

7. Aanstellen nieuw lid van de Leden Advies Raad (LAR) 

De voorzitter deelt mee dat Dennis Dirkzwager als enig lid van de slapende LAR nu 

terugtreedt. Hij stelt voor i.p.v. de LAR een vertrouwenspersoon te benoemen die kan 

bemiddelen bij eventuele meningsverschillen/conflicten. De vergadering stemt in met de 

wijziging. Vanuit de vergadering melden zich geen kandidaten. 

 

8. Benoemen leden van verdienste en huldeblijken aan leden die 40 jaar onafgebroken lid zijn 

Er zijn dit jaar 33 leden 40 jaar lid, waarvan er 10 op de vergadering aanwezig zijn. Deze leden 

ontvangen hun jubileumspeld met felicitaties uit handen van de voorzitter. 

De niet aanwezige 40-jarige leden krijgen de jubileumspeld per post toegestuurd. 

André noemt de vele leden die jarenlang vrijwilligerswerk doen en die van grote waarde voor 

de vereniging zijn. De TAC is een commissie die veel energie in het onderhoud stopt.  

Jan Lange is al sinds 1980 lid van de TAC en verricht sindsdien bijzonder werk op het gebied 

van digitaal tekenen, vergunningen aanvragen etc. Momenteel houdt hij zich bezig met alle 

molens op tekening zetten, zodat dit gebruikt kan worden voor onderhoud en restauratie. 

Daarnaast is Peter Hoveling als praktijkman binnen de TAC al vele jaren bezig.  

Peter doet alle opmetingen en houdt precies de details van de molens bij.  
De vergadering stemt in met André z’n voorstel Jan en Peter te benoemen tot lid van 

verdienste. Onder luid applaus ontvangen zij de daarbij behorende speld + bloemen uit 

handen van de voorzitter. 

 

9. Stand van zaken Wereld van Windmolens 

André vertelt dat Zaanstad, in tegenstelling tot stichting De Zaanse Schans, wel in woord 

maar niet in daad altijd enthousiast gereageerd heeft op onze  plannen voor de WvW.  

Er is veel onderzoek gedaan en uit de verschillende rapporten is gebleken dat de WvW een 

verrijking voor de Zaanse Schans is. 

E.e.a. heeft geleid tot een (concept) intentieverklaring en dit houdt in dat Zaanstad en VZM 

samen gaan werken aan de realisatie van de WvW op Landje De Haan.  

Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden, de benodigde vergunningen moeten 

aangevraagd worden, fundraising gaat starten. Er is dus nog veel werk te doen. 

Henk Heijnen licht verder toe dat sinds 2013 aan het ontwerp WvW aanpassingen gedaan 

zijn o.a. doordat de bezoekersaantallen aan de molens spectaculair omhoog zijn gegaan. 

De bezoekers moeten op een kwalitatief goede manier ontvangen kunnen worden. Er moet 

een goed product geleverd kunnen worden. In de plannen is daarom o.a. de kelder vergroot. 
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Alle aanpassingen leiden tot een nieuwe begroting. En waar de kosten op ca. 3 miljoen 

geschat waren, wordt dit meer. 

Maar we gaan uit van 3 miljoen en wellicht wordt er gefarceerd gebouwd i.v.m. 

kostenbeheersing. 

De opbrengst van het huidige Molenmuseum, garantstelling Zaanstad dan wel financiële 

bijdrage en definitief ontwerp vormen het plan waarmee naar potentiele sponsors gegaan 

wordt. Uiteindelijk beslissen de leden over het definitieve voorstel. 

A. Stet vraag wanneer de start van de bouw aanvangt. Henk verwacht in 2019, maar sluit 

2020 niet uit. 

P. Aafjes vraagt naar de opbrengst van het Molenmuseum. De voorzitter deelt mee dat het 

pand getaxeerd is op € 700.000,-. 
C. Kroon vraagt naar horeca bij WvW. De voorzitter antwoordt dat er een kleine 

horecavoorziening in de WvW is gepland. 

 

10. Rondvraag 

E. Rem vraagt wat de plannen zijn voor het smalle voetpad langs de molens op de Zaanse  

Schans. André vertelt dat er een stuurgroep met adviesgroep is die plannen uitwerkt i.v.m.  

stroomlijning grote bezoekerstaantallen op de Zaanse Schans, maar dat nog lang niet  

duidelijk is hoe de uiteindelijke invulling wordt. 

F. Schleeper vraagt of het molentje van S. Vergouw dat te koop staat iets voor VZM is. De  

voorzitter antwoordt dat wij ons nu richten op de WvW. Daarnaast merkt F. Schleeper op dat 

het pand Museumlaan 16 het snelste internet van Nederland heeft. 

C. Knijnenberg heeft via de Schermer Molens Stichting informatie ontvangen over de 

POM-status en daarmee samenhangende rijkssubsidie. Hij vraagt hoe VZM hierin staat? 

De voorzitter licht toe dat het Rijk inderdaad op centralisatie aanstuurt en dat grote  

molenorganisaties met POM-status voorrang krijgen bij subsidietoewijzing. Hierover is nog  

wel discussie gaande. De Rijnlandse Molenstichting heeft onlangs de POM-status gekregen. 

Aan de hand van de gehanteerde criteria gaat VZM zich nu richten op verdere 

professionalisering waarbij de POM-status niet het doel is maar het middel. 

E. Pielkenrood verwijst naar de e.v. Windbrief waarin hierover een artikel verschijnt. 

 

11. Sluiting van de vergadering 

André bedankt de aanwezigen voor de prettige vergadering en belooft iedereen op de 

hoogte te houden via Windbrief en digitale nieuwsbrief.  

Hij deelt mee dat de presentatie van De Vlijt voor de pauze plaatsvindt en stelt Jan de Waal 

voor. 

Na de presentatie schenkt André namens VZM een cheque van € 500,- voor de restauratie 

van De Vlijt. Bij de uitgang van de zaal staat een giftenpot t.b.v. de restauratie van De Vlijt en 

hij roept iedereen op met gulle hand te geven. 

De Stichting Molendocumentatie geeft spontaan aan dat de helft van de verkoopopbrengst 

van deze avond naar de restauratie van De Vlijt gaat. 

De voorzitter sluit de vergadering en deelt mee dat na een pauze van ca. 15 minuten de  

presentatie door Louis Groen en Bart Nieuwenhuijs begint. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koog aan de Zaan, 30 mei 2017 


