Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging De Wieringer Molens
Datum: 17 mei juni 2022 – 20.00 uur
Locatie: Molenboet De Onderneming, Koningsweg 75, Hippolytushoef
Aanwezig: Marjolijn Voet (Vz), Bart van den Broek (penn.), Rien Eykelenboom (secr.), Ton Maas, Coen
Lange, Ron Jochems, Diet Heinhuis, Willem de Waard, Fred van der Steeg en Gerhard Kuik
Afwezig met afbericht: Viktor Lindeboom
1 Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur en heet de aanwezigen welkom.
2 Mededelingen voorzitter. De voorzitter staat stil bij het overlijden van Teus Lutteke en Kees van
Eekelen in het afgelopen jaar. Daarnaast wijst ze ook het heugelijke feit dat Ton Maas in 2021
benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en dat de molenboet bij molen De Onderneming
gerealiseerd is, die recentelijk op 17 mei 2022 officieel in gebruik genomen is.
3 Notulen van de jaarvergadering van 10 juni 2021. De notulen worden vastgesteld onder
aantekening dat de kascontrole is uitgevoerd door Diet Heinhuis en Fanja Jochems en niet door
Jan de Jongh.
4 Jaarverslag 2021 secretaris. De secretaris licht het jaarverslag kort toe. Het jaarverslag wordt
vastgesteld.
5 Financieel jaarverslag 2021. De penningmeester licht het financieel verslag kort toe. Ton merkt op
dat bij de Resultatenrekening de totalen ontbreken. Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld.
6 Verslag kascontrolecommissie 2021. Diet Heinhuis doet verslag van de kascontrole. Zij
complimenteert de penningmeester met de wijze waarop de gelden van de vereniging zijn
beheerd. De financiële administratie is in orde bevonden. De vergadering verleent decharge aan
het bestuur.
7 Begroting 2022. De penningmeester licht de begroting toe. Er wordt conservatief begroot op de
inkomstenposten voor activiteiten, giften en offerblokken (fooien en donaties). Aangegeven
wordt dat de prijs van de Molenpost is verhoogd. In 2022 zal dit geen consequentie hebben voor
de begroting. Voorgesteld wordt om de contributie per 1 januari 2023 te verhogen naar € 17,50,
gezien de algemene stijging van kosten waardoor ook de instandhouding van de molens duurder
wordt, . De vergadering stemt in met de begroting voor 2022 en met de voorgestelde contributies
voor 2023.
8 Benoeming kascontrolecommissie 2022. Fanja Jochems en Jan de Jongh zullen gevraagd worden
in 2023 de kascontrole uitvoeren. Diet Heinhuis is bereid om als reserve-lid te fungeren.
9 Samenstelling bestuur. Aftredend zijn volgens rooster R.B. Jochems en L.J.H.M. van den Broek.
Beiden worden herkozen.
De voorzitter deelt mede dat er twee functiewijzigingen binnen het bestuur hebben
plaatsgevonden. Bart van den Broek heeft de functie van penningmeester van Ton Maas
overgenomen. Ton Maas zal als vice-penningmeester gaat fungeren, in het geval Bart van den
Broek niet bij machte is om als penningmeester te fungeren. Hiertoe is Ton Maas tevens
gemachtigd voor het doen van betalingen. Coen Lange heeft de ledenadministratie van Ton Maas
overgenomen. Ton Maas blijft lid van het bestuur.

10 Rondvraag. Rien Eykelenboom geeft aan dat de Molendagen een succes waren met meer dan 100
bezoekers en een opbrengst van € 300. Hij geeft aan dat op 10/11 september de Open
Monumentendagen zullen plaatsvinden en hoopt op een vergelijkbaar succes.
Rien Eykelenboom geeft aan dat het een voornemen is om in het najaar op een zaterdag een uitje
te plannen voor de vrijwilligers en leerlingen naar de Twuyvermolen of de Krijtmolen D’Admiraal
(noot: Ton Maas gaat kijken of hier belangstelling voor is en wat de meest geschikte datum is).
Fred van der Steeg geeft aan dat hij als oudste vrijwilliger graag zijn vaardigheden als zeilmaker
wil overbrengen op andere vrijwilligers. Hij heeft e.e.a. op schrift gesteld over de Singer
naaaimachine en documentatie (boekje Zielen maken VOC-schip) in de boekenkast van De
Onderneming gezet. Hij biedt aan zijn vaardigheden over te dragen als daar behoefte aan is.
Marjolijn Voet en Bart van den Broek geven graag van zijn aanbod gebruik te maken en zullen
afspraken met hem maken.
11 Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering op 21.01 uur en dankt de aanwezigen voor hun
inbreng.

