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Verslag najaarsvergadering 2021
Tussen al het Corona geweld door heeft de vereniging op vrijdag 5 november
2021 haar najaarsvergadering kunnen organiseren. De opkomst was helaas niet hoog, maar de sfeer
was zeker goed. Goed om leden in goede gezondheid weer te zien en spreken. Onze voorzitter Jaap
Melse heten iedereen welkom.
Afscheid van bestuursleden
Tijdens het huishoudelijke gedeelte namen we helaas afscheid van de bestuursleden Sjaak Brasser,
Corneel Drogers, David de Putter en Gerard Ottevanger. Allen hartelijk dank voor jullie inzet voor de
vereniging. En zoals Sjaak nog verwoorde, kom in het bestuur. Het is leuk, belangrijk en gezellig.
Nieuwe bestuursleden
Een warm welkom was er voor de nieuwe bestuursleden, Arno Zwetsloot en Jasper Boonman.
Beide heren zijn in 2021 al hard aan de slag gegaan voor de vereniging. Arno als nieuwe
penningmeester. De vereniging staat er gezond voor en de kascontrolecommissie gaf goedkeuring
over de boekhouding van de vereniging. Jasper heeft zich ingezet voor het maken en ontwerpen van
de vernieuwde website welke deze avond werd gepresenteerd. Het geheel ziet er fantastische uit en
we zijn er dan ook trots op! Ook werd de nieuwe koers van de vereniging verduidelijkt.
Focus op bewaken molenbiotoop en opleiding
Het bestuur wil zich samen met regiobestuurders inzetten voor de bewaking en verbetering van de
molenbiotoop en de streekeigen kenmerken van de molens in de provincie. Daarnaast willen we ons
vooral richten op het werven van molenaars, daar we daar naar de toekomst toe een tekort aan
krijgen. Het gilde kan vermelden dat er een jonge groep molenaars momenteel in opleiding zijn.
Afscheid Erna Braam
Helaas moesten we ook afscheid nemen van een belangrijk persoon van achter de schermen: Erna
Braam. Als beheerster van het dorpshuis heeft zij de afgelopen jaren talloze bakken koffie en
drankjes geschonken voor de leden tijdens jaarvergaderingen en voor het bestuur tijdens
bestuursvergaderingen. Niks was te gek en alles was altijd mogelijk. Zelfs als de molenaars nog
geruime tijd na sluiting bleven na kletsen. We willen Erna dan ook heel hartelijk danken voor haar
diensten en enorme gastvrijheid.
Presentatie molen De Pauw
Na de pauze hebben we een prachtige presentatie gehad van Bart Nieuwenhuizen en Alfons van
Schijndel. Zij waren de drijvende krachten achter de restauratie van de schuur van molen de Pauw in
Nauwena. Tijdens dit proces kwamen er gelden om bij de schuur een bestaand molenachtkant te
plaatsen en de molen te reconstrueren als hennepklopmolen. Een uniek project in de wereld!
De avond werd traditioneel afgesloten door een groep molenliefhebbers die maar wat graag over
hun hobby praten!
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