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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Vereniging De Zaansche Molen  
d.d. 21 juni 2021, locatie online en in de Stoomhal, Wormer 

In de aanwezigheid van: het voltallig bestuur van De Zaansche Molen, kandidaat bestuursleden, enkele 
tientallen leden online en ca. 40 leden in de zaal. 

 
1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter André Drost opent de vergadering om 19.45 uur. De techniek is nog even aan het opstarten, daar 
de vergadering zowel fysiek in de Stoomhal als online plaatsvindt. De voorbereidingen alsmede de 
voorafgaande procedure vindt plaats conform de tijdelijke wet i.v.m. Covid-19. De voorzitter begint alvast 
met het openingswoord en geeft een korte toelichting op deze wijze van vergaderen. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen  
Waarnemend secretaris Matthijs Ero deelt mee dat er diverse afmeldingen voor de vergadering zijn 
ontvangen en dat er vooraf 18 vragen door de leden zijn ingediend, beantwoord en op de site gepubliceerd. 
De vergadering vindt plaats in aanwezigheid van een beperkt aantal leden, dit omdat deze mogelijkheid door 
de versoepelingen ontstond en het bestuur veel waarde hecht aan het contact met de leden.  
In de afgelopen weken hebben de leden de gelegenheid gehad te stemmen. Er zijn 117 stemmen geldige 
stemmen uitgebracht, de uitslagen in percentages komen per agendapunt voorbij. De chat-functie van 
ZOOM kan gebruikt worden indien daar bij de online-volgers behoefte aan is. 
 
3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 5 november 2020.  
De voorzitter stelt het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 november 2020 aan de orde. Over 
het verslag zijn geen vragen gesteld en wordt met 93,2% voor, 0,0% tegen en 6,8% onthouding vastgesteld. 
 
4. Vaststellen van het financiële verslag over het jaar 2020 en decharge van het bestuur en 

goedkeuring van de bijgestelde begroting van 2021. 
De penningmeester Age Knossen geeft een toelichting op de cijfers. Hij belicht het financieel verslag, de 
balans 2020 en de bijgestelde begroting 2021. Hij benadrukt dat bij sommige leden mogelijk een te positief 
beeld kan ontstaan door de grote giften die we mochten ontvangen. Maar deze zijn incidenteel en 
geoormerkt. De begroting 2021 is aangepast door de lange lockdown waardoor de molens en het nieuwe 
museum nauwelijks open zijn geweest. Tevens noemt hij de onzekere situatie m.b.t. de toezegging vanuit 
een noodfonds van gemeente en provincie. Vervolgens duidt de penningmeester de positieve impact van de 
NOW- en TVL-regelingen die wat betreft de loonkosten en vaste lasten ons behoorlijk door de crisis helpen. 
Ten slotte geeft de penningmeester een toelichting op de meerjarenraming liquiditeit 2021-2023. 
De heer Vet geeft aan dat hij de waarde van het oude museumpand niet terug ziet in de cijfers en zegt dat hij 
het in de huidige markt een vreemde zaak vindt dat de definitieve overdracht nog niet heeft plaatsgevonden. 
De penningmeester licht toe dat hiervoor een overbruggingskrediet is afgesloten waarvan momenteel geen 
gebruik wordt gemaakt. De waarde is weldegelijk in de cijfers verwerkt en zodra het pand wordt geleverd, 
komt het bedrag ons toe waarmee het op dit momenten niet gebruikte krediet uit de boeken verdwijnt. Dit 
had anders benoemd kunnen worden, echter is voor de huidige vorm gekozen en geeft de vraag geen 
aanleiding tot aanpassingen. 
Over de overdracht van het oude museumpand is te melden dat deze plaatsvindt nadat 3 van de 5 woningen 
zijn verkocht. De vergunning ligt ter inzage en binnenkort zullen er twee Zaanse makelaarskantoren de 
brochures samenstellen. Het onderwerp komt nog terug bij agendapunt 9, verlengen overbruggingskrediet.  
De heer Slooten vraagt of de TVL en NOW een subsidie is en je deze beide dus niet hoeft terug te betalen. De 
penningmeester bevestigt dat dit niet terugbetaald hoeft te worden als de definitieve aangifte conform 
aanvraag is. Vanuit de leden zijn vooraf twee vragen gesteld m.b.t. de financiën die de penningmeester 
bespreekt. 
Vraag: 
In crisis tijd zoals nu bij Corona, kun je de vaste medewerkers ook tijdelijk parkeren in de WW. En onze vereniging 
betaalt alleen het pensioen door, zodat er geen pensioen gat komt. Daarna treden ze weer in dienst. 
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Antwoord bestuur De Zaansche Molen:  
Wij maken gebruik van de NOW regelingen. Zo lang die regelingen er zijn is deeltijd WW niet mogelijk. Er is recentelijk 
via de Werkgeverorganisatie FME een voorstel gelanceerd om deeltijd WW na de NOW weer in te voeren. Wij volgen 
deze ontwikkelen nauwgezet. 
Vraag: 
Is het niet veiliger om een 2e penningmeester te benoemen. De één is penningmeester voor de vereniging en de andere 
voor WMC. Valt de ene uit dan, is er een 2e penningmeester die het bedrijf kent en over kan nemen. Valt deze nu uit 
moet je maar bezien wie deze zware functie op zijn schouders neemt. 
Antwoord bestuur De Zaansche Molen:  
De Zaansche Molen en de Stichting Wind Molen Compagnie zijn twee aparte (zelfstandige) maar gelieerde organisaties. 
Het is uit efficiency overwegingen niet verstandig met twee penningmeesters te werken. Wij zoeken het meer in  het 
zwaarder optuigen (meer uren) van de financiële functie op kantoor. Daarnaast is onze accountant in staat de back-up 
functie te vervullen in noodgevallen. 
De heer Slooten merkt naar aanleiding van de vraag over de 2e penningmeester op dat als de accountant die 
taak overneemt, deze niet óók de Jaarrekening kan goedkeuren. De penningmeester geeft aan dat indien dat 
gebeurt, de verklaring door een ander accountantskantoor gedaan zal worden.  
Het financieel verslag 2020 wordt met 94,9% voor, 0,0% tegen en 5,1% onthouding vastgesteld. De 
bijgestelde begroting 2021 wordt met 88,9% voor, 0,9% tegen en 10,2% onthouding vastgesteld. 
 
5. Vaststellen van het algemeen Jaarverslag 2020 en decharge van het bestuur, inclusief dat van 

de diverse commissies. 
De voorzitter stelt het Jaarverslag 2020 inclusief dat van de actief zijnde commissie in de vereniging aan de 
orde. Het algemeen Jaarverslag 2020 wordt met 94,0%voor, 0,0% tegen en 6,0% onthouding vastgesteld. 
De heer Vet informeert naar de voortgang over het aanstellen van een algemeen manager. Vicevoorzitter 
Martin Schaap zegt daarover dat deze procedure verder vorm zal worden gegeven door het bestuur in de 
nieuwe samenstelling.  
 
6. Benoeming bestuursleden  
Vicevoorzitter Martin Schaap krijgt het woord en refereert naar het tussentijds aftreden van de secretaris 
Conny Maas wier taken nu worden waargenomen door Matthijs Ero. De intentie is dat er in de 
najaarsvergadering een definitief voorstel volgt hoe in de ontstane vacature te voorzien. Aansluitend stelt 
hij de herverkiezing van de penningmeester en de vicevoorzitter aan de orde. De stemming daarvan heeft 
ook plaatsgevonden en luidde als volgt: vicevoorzitter Martin Schaap wordt met 88,9% voor, 8,5% tegen en 
2,6% onthouding herkozen. Penningmeester Age Knossen wordt met 98,2% voor, 0,9% tegen en 0,9% 
onthouding herkozen. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Dennis Dirkzwager, bestuurslid portefeuille Windmolen Compagnie 
(WMC). Lex van Zaane is bereid gevonden deze taak over te nemen en is verkiesbaar. Lex stelt zich aan de 
vergadering voor waarna hij, bij het presenteren van de uitslag met 94,9% voor, 1,7% tegen en 3,4% 
onthouding benoemd is tot bestuurslid WMC. 
Ook aftredend en niet herkiesbaar is Jan ter Wisscha voor wie een opvolger is gevonden in Henriëtte van 
Westerhoven-Beaujon die de portefeuille PR & Marketing zal gaan vervullen. Ook Henriëtte stelt zich aan 
de vergadering voor waarna Martin nog benoemt dat Jan zich o.a. in de technische advies commissie zal 
blijven inzetten, net als het onderhouden van diverse (molen)contacten bij organisaties. Met 94,9% voor, 
1,7% tegen en 3,4% onthouding is ook Henriëtte van Westerhoven verkozen tot bestuurslid. 
Tot slot refereert de vicevoorzitter aan de inzet van scheidend voorzitter André Drost wiens taak zal 
worden overgenomen door Jan Goedhart. Met de stemuitslag van 97,4% voor, 1,7% tegen en 0,9% 
onthouding is ook Jan Goedhart in de functie van voorzitter gekozen. De nieuwe voorzitter stelt zich nader 
aan de vergadering voor, benadrukt zijn Zaanse oorsprong, belangstelling voor het erfgoed en geeft een 
doorkijkje naar de nu voorliggende periode waarin het bestuur, in de nieuwe samenstelling en binnen de 
gewijzigde omstandigheden door de crisis, zal werken aan een nieuw in te zetten strategie.  
Over de bestuursverkiezing is eerder een vraag binnengekomen welke tevens tijdens het behandelen van 
dit agendapunt is besproken: 
Vraag: 
Eén van de leden vindt het vreemd dat het gehele dagelijks bestuur aftredend is. De voorzitter en secretaris zijn 
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niet herkiesbaar, de penningmeester is gelukkig wel herkiesbaar. 
Antwoord bestuur De Zaansche Molen 
Het gelijktijdig her- en verkiezen van zoveel bestuursleden is niet de bedoeling. Er is een rooster van aftreden zodat de 
continuïteit is gewaarborgd. Echter treedt de secretaris tussentijds af welke taak nu wordt waargenomen door een 
zittend bestuurslid. De voorzitter was vorig jaar aftredend, maar is 1 jaar doorgegaan omdat de coronacrisis in alle 
hevigheid losbarstte en de penningmeester is wel volgens schema aftredend en herkiesbaar.  
 
7. Benoeming erelid en huldeblijken aan leden die in 2020 & 2021 40 jaar onafgebroken lid zijn 
De vicevoorzitter gaat door met het benoemen van enkele gebeurtenissen in de achterliggende elf jaar 
waarin André Drost voorzitter was. In die periode zijn verschillende molenrestauraties verwezenlijkt, de 
verhuizing van het Molenmuseum en nu de coronacrisis waarmee we vorig jaar werden geconfronteerd. Als 
waardering vanwege de uitzonderlijke inzet heeft het bestuur de leden gevraagd André te benoemen tot 
erelid van De Zaansche Molen welk voorstel met 89,7% voor, 4,3% tegen en 6,0% onthouding wordt 
aangenomen. Hierna reikt voorzitter Jan Goedhart de insigne uit en wordt de voorzittershamer onder 
applaus overhandigd.  
De secretaris neemt het woord en benoemt de wijze van handelen ten aanzien van de 98 leden die in 2020 
en 2021 40 jaar lid waren van De Zaansche Molen en daarover dit jaar een schrijven ontvangen met de 
speld. Toevalligerwijs zijn er momenteel 5 leden aanwezig, de heren Meinen, Vet, Gravesteijn, Donkers en 
Dirkzwager, die de versierselen door de nieuwe voorzitter na afloop krijgen uitgereikt.  
Naar aanleiding van de eerder gestelde vragen gaat de secretaris in op de wens van verschillende leden die 
opgeroepen hebben aandacht te geven aan leden die 60 jaar lid zijn. Een kort onderzoek in de 
ledenadministratie heeft duidelijk gemaakt dat er momenteel 33 leden 60 jaar of langer lid zijn, maar dat 
hier ook lidmaatschappen tussen zitten van mensen die deze hebben overerfd van hun ouders. Hoe dit bij 
deze individuele gevallen zit, moet nader worden uitgezocht. De secretaris haalt vervolgens aan dat 
toevallig één van de leden die het langst lid is van De Zaansche Molen, mevrouw Last met 76 jaar 
lidmaatschap, vanavond aanwezig is.  
De heer Slooten merkt op dat het logisch zou zijn ook stil te staan bij 50 jaar en bijvoorbeeld ook 70 en 75 
jaar en doet een beroep op de loyaliteit van het bestuur in deze.  
Naar aanleiding van dit agendapunt zijn de onderstaande vragen binnengekomen en beantwoord. 
Vraag: 
Een lid vraag of we in het vervolg de kunnen vermelden hoeveel van de leden er 40, 50 en 60 jaar lid zijn. Een ander lid 
komt terug op een onderwerp dat eerder is besproken in een ledenvergadering, namelijk het huldigen van leden die 
60 jaar lid zijn. 
Antwoord bestuur De Zaansche Molen  
Het is heel bijzonder dat we zoveel leden hebben die zolang trouw blijven. De afgelopen tijd heeft de nadruk niet op 
dergelijke zaken gelegen, maar zeggen toe dat we o.a. bekijken hoe er stilgestaan kan worden bij een 60-jarig 
lidmaatschap. Verder kunnen we in het Jaarverslag, net als het apart vermelden van bijvoorbeeld de jeugd- en 
ereleden ook de aantallen noemen die 40, 50 of 60 (of meer) jaar lid zijn. 
 
8. Stand van zaken en actualiteiten De Zaansche Molen. 
De vicevoorzitter en de secretaris benoemen enkele actuele zaken die lopende zijn of van belang om in 
deze vergadering mede te delen. Zo komt ter sprake dat het ledenaantal eind 2020 op een nieuw record 
van 3.775 leden kwam te staan, diverse werknemers op andere plekken in de organisatie aan het werk zijn 
dan voor de coronacrisis. Hun flexibiliteit en loyaliteit wordt gewaardeerd. Met name voor het onderhoud 
aan de molens is dat het geval. Vorige week werd door hen een groot project voltooid doormiddel van het 
steken van de nieuwe buitenroed van De Zoeker en het aanhangen met dezelfde kraan van twee lange 
schoren bij De Bonte Hen.  
Voor het Molenmuseum is een educatie-erf ontworpen en dat zit nu in een vergunningstraject. Verder 
vermeld de secretaris dat er momenteel 30.000 beschreven beelden in de beeldbank zijn opgenomen en 
dat recent een bouwhistorisch onderzoek naar molen De Bleeke Dood is afgerond. Hierover stond ook in de 
Windbrief het nodige beschreven. Het bouwjaar is van 1656 bijgesteld naar 1782.  
Een vertrouwd gezicht van de vereniging Lenie Bakker gaat met pensioen, welke functie door Westzaner 
Tom Harwijne is overgenomen. De voorzitter bedankt Lenie voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet 
voor De Zaansche Molen. 
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9. Mandaat m.b.t. verlening overbruggingskrediet 
De penningmeester licht één en ander toe waarom een verlenging van het overbruggingskrediet van 
€1.100.000,- noodzakelijk is. Het museum is onder voorwaarde verkocht, maar zal niet voor 31 juli a.s. zijn 
overgedragen. De ledenvergadering stemt met een uitslag van 94,9% voor, 0,0% tegen en 5,1% onthouding 
in met het mandaat aan het bestuur om in gesprek te gaan met de bank om het overbruggingskrediet te 
verlengen. Hierover is vooraf een vraag gesteld: 
Vraag: 
Een lid vraag onder welke voorwaarde het pand Museumlaan 18 is verkocht en wat zijn de risico’s.  
Antwoord bestuur De Zaansche Molen  
De voorwaarde is dat 3 van de 5 te realiseren woningen moeten zijn verkocht voor het pand wordt geleverd aan de 
nieuwe eigenaar. Mocht dat niet lukken, dan komt het plan ons toe met vergunningen en tekeningen.  
Gezien de huidige woningmarkt is de verwachting dat de 3 woningen spoedig worden verkocht. 
 
10. Rondvraag, behandeling vragen die eerder ingediend zijn. 
De heer Slooten merkt op dat een foto van erelid Jan Doodeman niet goed op de site is weergegeven. Het 
bestuur antwoord dit na te gaan kijken.  
De heer Slob stelt de vraag of de plannen met betrekking tot de herbouw van oliemolen Het Rad van 
Avontuur nog actueel zijn indien de vereniging financieel weer de wind in de zeilen krijgt. Het bestuur 
antwoord daarop dat we betrokken worden door Zaanse Schans (waar we als vereniging middels de 
vicevoorzitter zitting hebben in het bestuur) bij de ontwikkelingen op het terrein van De Haan waar wij 
destijds Het Rad van Avontuur hadden gedacht.  
De heer Vet stelt aan de orde dat het beter zou zijn dat de kandidaat bestuursleden zich vooraf voorstellen 
en niet pas na sluiting van de stemming in gelegenheid worden gesteld zichzelf bij de leden te introduceren. 
De secretaris geeft aan dat hier weldegelijk op geanticipeerd is doormiddel van een bestand op de site 
waarin de drie kandidaat bestuursleden zich voorstelden. Vervolgens vertelt de heer Vet over een 
meelmolen in de omgeving van Rotterdam waar hij was en waar men de beschikking had over een digitale 
omwentelingteller. De secretaris (die tevens bestuurslid technische zaken is) geeft aan veel belangstelling 
te hebben in deze techniek. De heer Vet zal hem daarover informeren. 
De heer Van Leeuwen merkt op dat de vereniging in feite uit een binnen- en een buitenmuseum bestaat, 
maar hij zou daar graag een derde poot aan toe willen voegen, namelijk de digitale beeldbank (‘digitaal 
museum’) waarin al jaren veel geïnvesteerd is. Dit verdient het om meer in de belangstelling te staan. De 
mensen die daaraan werken hebben geen opleiding op dat vlak, maar onderhouden een beeldbank op een 
bovengemiddeld museaal-waardig niveau. Deze suggestie en de waardering wordt door het bestuur van 
harte onderschreven. Vervolgens haalt de heer Van Leeuwen aan dat het voor een bestuur in deze tijd niet 
eenvoudig is de vereniging gaande te houden en vraagt daarvoor applaus van de aanwezige leden.  
Nadat geconcludeerd is dat via de chat geen relevante vragen zijn binnengekomen, leest de secretaris 
vervolgens kort de vragen voor die door leden zijn gesteld. Deze zijn hieronder verkort weergegeven, de 
complete vragen en antwoorden staan ter inzage op de site. 
Vraag: 
Diverse leden hebben vragen gesteld over de te volgen strategie en meerjarenbeleidplan. Dit naar aanleiding van 
de wijzigingen in de organisatie en de veranderde omstandigheden. Het besturen zoals normaal te doen gebruikelijk is 
niet altijd gelukt. 
Antwoord bestuur De Zaansche Molen  
In het laatste jaar is er veel gebeurd, ook binnen De Zaansche Molen. Dat heeft er o.a. tot gevolg gehad dat we 
daardoor minder aandacht hebben kunnen geven aan het besturen van de vereniging op de manier zoals we dat 
eigenlijk zouden moeten en willen. Sommige bestuursleden zijn de laatste tijd in een meer uitvoerende positie terecht 
gekomen, maar dat hoort soms ook tot de taken en verantwoordelijkheden van een bestuurslidmaatschap. 
Doordat recent een groot project is afgerond (Molenmuseum), verschillende bestuursleden zijn vervangen en we door 
de coronacrisis in een ander vaarwater terecht zijn gekomen, zal de komende tijd gewerkt worden aan een nieuwe 
strategie en meerjarenbeleidsplan. 
Vraag:  
Diverse leden hebben vragen gesteld over de taakverdelingen binnen de besturen en de werkorganisatie. Dit omdat in 
de verschillende functieprofielen sterke overlappen zijn gesignaleerd. De leden attenderen het bestuur alert te zijn op 
een goede rolverdeling. 
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Antwoord bestuur De Zaansche Molen  
Voor functies binnen het bestuur zijn profielen vastgesteld via het Huishoudelijk Reglement, de bestuursleden passen 
daarin en zullen daar ieder op een eigen manier invulling aan geven. Taken en verantwoordelijkheden zijn helder en 
gescheiden. Overigens is er, o.a. door kandidaat bestuursleden, aangegeven nogmaals goed naar de structuur en taken 
te kijken en dat op elkaar af te stemmen. Dat er overlappingen in de profielen zijn aangetroffen, vindt ons inziens zijn 
oorsprong in het feit dat voor de posities de doelstellingen van de vereniging hetzelfde zijn.  
Voor alle posities in bestuur of in de organisatie is een goede wisselwerking tussen bestuur en vaste medewerkers én 
vrijwilligers een vereiste voor een goed werkend verenigingsapparaat. 
Vraag: 
Een lid vraagt zich af of de aanwezige kennis en ervaring onder de vrijwilligers, die veelal hun maatschappelijke 
carrières achter zich hebben, goed benut worden. Het is een gemêleerd gezelschap met een schat aan ervaring die 
samen met de molenaars mogelijk tot verrassende ideeën kunnen komen. 
Antwoord bestuur De Zaansche Molen  
De vereniging groeit en bloeit al bijna honderd jaar op de inzet en kwaliteiten van haar brede palet van vrijwilligers. 
Daar behoren er vele bij die hun werkzame leven achter zich hebben en deze capaciteit nu inzetten voor de vereniging. 
We zijn ons ervan bewust dat dat altijd beter, meer en efficiënter kan, maar dit is kurk waarop onze vereniging drijft. 
Dus ook nu het allemaal wat anders gaat dan we gewend waren de afgelopen jaren, staan we altijd open voor goede 
ideeën. 
Vraag:  
Een lid, voormalig bestuurslid, vindt dat er met de professionalisering weinig vorderingen zijn gemaakt en zelfs een 
achteruitgang waarneembaar is. Zo is er geen PR-functionaris aangesteld en het lid adviseert voor die bestuursfunctie 
PR en communicatie een ervaren lid aan te trekken. 
Antwoord bestuur De Zaansche Molen  
Het was de intentie de vereniging verder te professionaliseren en er is ook aan personele zijde geïnvesteerd om dat 
gedeelte verder vorm te geven. Daarin zijn we ten dele geslaagd, die taak is nog niet volbracht. Professionalisering 
treft meer dan alleen een personele invulling. Zo heeft de Wind Molen Compagnie over 2020 voor het eerst in haar 
bestaan de jaarcijfers door een externe accountant laten samen stellen. Op de aanstelling van een functionaris PR was 
voorgesorteerd bij het opzetten van de organisatie bij openstelling van het nieuwe Molenmuseum. Door 
omstandigheden is daaraan, mede in verband met baanbehoud, geen prioriteit gegeven. Momenteel prijzen we ons 
gelukkig dat we voor PR, communicatie en marketing een goede kandidaat bestuurslid hebben gevonden en ook de 
beoogd voorzitter van de WMC is actief geweest in de PR en marketing. 
Vraag: 
Een lid vraagt naar de voortgang over het mogelijk verkrijgen van de POM-status (professionele organisatie voor 
monumentenbehoud), mede omdat mogelijk organisaties met minder dan 20 Rijksmonumenten voor deze status in 
aanmerking zouden kunnen komen. De Hollandsche Molen is dan de organisatie die namens de molenwereld 
argumenten daartoe kan inbrengen. Een eerste contact met De Hollandsche Molen zou dan gelegd kunnen worden. 
Antwoord bestuur De Zaansche Molen  
Het behalen van een POM-status heeft onze aandacht maar is er door alle gebeurtenissen in het laatste coronajaar er 
gewoon bij ingeschoten. Er is overigens destijds wel contact geweest met De Hollandsche Molen, maar dit heeft om 
voornoemde redenen nog geen vervolg gekregen. 
Vraag: 
Een betrokken lid vraagt of we kunnen nagaan of leden met of zonder introducé de molens bezoeken. Zijn kunnen de 
molens, naar gelang waar ze vandaan komen, in hun regio promoten.   
Antwoord bestuur De Zaansche Molen  
Sinds enige tijd zijn we in staat na te gaan welke leden onze molens bezoeken, zover de privacywetgeving dat toelaat. 
De ledenpasjes hebben een QR-code die gescand wordt bij de kassa. De aantallen worden op die manier bijgehouden. 
Vraag: 
Eén van de leden heeft een vraag over de Zaanse Schans Card, wat deze kost en voor mogelijkheden biedt en vraagt of 
BankGiro Loterij vip-kaarthouders gratis entree hebben.  
Antwoord bestuur De Zaansche Molen  
De Zaanse Schans Card kost 23,50 en daar zit een korting op parkeren van 30% in verwerkt. Er zijn inderdaad afspraken 
met de BankGiro Loterij over de vip-kaart. Deze mensen hebben met deze kaart gratis entree bij de molens en het 
Molenmuseum. Overigens hebben leden altijd gratis toegang tot de molens en het Molenmuseum. 
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Vraag: 
Een lid attendeert het bestuur op de mogelijkheid van het aanmaken van een LinkedIn-profiel voor promotionele 
doeleinden. Betreffend lid heeft hier goede ervaringen mee. 
Antwoord bestuur De Zaansche Molen  
Op de komende ALV benoemen we een nieuw bestuurslid PR & Marketing deze zal zich zeker gaan buigen over 
dergelijke vraagstukken. Uw suggestie nemen we ter harte en zullen we het (nu nog) kandidaat bestuurslid alvast 
meegeven. 
Vraag: 
Een lid miste bij een bezoek aan het nieuwe Molenmuseum op de stoep om binnen te komen een ‘houvassie’.  
Antwoord bestuur De Zaansche Molen   
We nemen de suggestie voor een ‘houvassie’ zeker ter harte en zullen bekijken op welke wijze er, bijvoorbeeld langs de 
gevel aan de andere zijde van de hellingbaan, een leuning is te bevestigen. 
 
11. Sluiting van de vergadering.  
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en spreekt de hoop uit dat het een volgende Algemene 
Ledenvergadering weer net zo druk kan en mag worden zoals we waren gewend voor de coronacrisis. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Getekend …./…../2021 
 
De voorzitter:      De notulist: 
  
 
 
 
 
 
J. Goedhart      M. Ero, waarnemend secretaris  


