
 

UITNODIGING  

 

 

Zaandam, 9 november 2022  

 

 

Geacht lid van De Zaansche Molen, beste molenliefhebber,  

 

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering op 28 november a.s. in De 

Stoomhal, Pakhuisplein 44, 1531 MZ Wormer. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur, de zaal is 

open vanaf 19.30 uur. Deze vergadering staat in het teken van de organisatieontwikkeling van De 

Zaansche Molen (DZM) en de Wind Molen Compagnie (WMC) en de toekomststrategie van de Zaanse 

Schans.  

 

A g e n d a  

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken en actualiteiten/stand van zaken van De Zaansche Molen 

4. Bespreking van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2022 

5. Toelichting begrotingen 2023; vereniging De Zaansche Molen & stichting Wind Molen Compagnie 

6. Terugtreden penningmeester Age Knossen 

7. Benoeming waarnemend penningmeester:  

• Het bestuur stelt voor als -bestuurslid de heer Jan Hartsuiker en beveelt hem aan in de rol van                

waarnemend penningmeester aan te stellen tot 1 juni 2023 

8. Stand van zaken organisatieontwikkeling van vereniging DZM en stichting WMC naar een nieuw 

 Bestuursmodel Personele Unie 

9. Stand van zaken omtrent werving & selectie van een nieuwe directeur-bestuurder DZM 

10. Voortgang samenwerking erfgoedpartijen Zaanse Schans 

11. Rondvraag 

12. Sluiting van de vergadering 

 

Pauze  

 

Na de pauze zal Sjors van Leeuwen een presentatie houden over de bijzondere en vrij onbekende 

geschiedenis van een belangrijk onderdeel van molens, namelijk de molenstenen.     

 

  



 

De verslagen genoemd onder de agendapunten 4, 5 en 10 en zijn vanaf 10 november a.s. te zien op de 

website van de vereniging (www.zaanschemolen.nl/ALV). Ook kunnen de stukken per e-mail worden 

opgevraagd bij het kantoor via info@zaanschemolen.nl 

 

Mocht u naar aanleiding van de vergaderstukken of voor de rondvraag al vragen hebben, dan kunt u deze 

tot uiterlijk 16 november indienen per post of e-mail. De ontvangen vragen worden zo spoedig mogelijk 

met antwoord op de website gepubliceerd. Ook zullen deze vragen, al dan niet geclusterd, tijdens de 

rondvraag worden behandeld.  

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

  

Met vriendelijke groet,  

namens het bestuur van Vereniging De Zaansche Molen 

 

Abel Zwart 

Secretaris 
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