
Vereniging Gild Fryske Mounders

STATUTEN

(geldende vanaf 14 februari 1980, laatstelijk gewijzigd 07 november 2003)

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Gild Fryske Mounders en is gevestigd te
Leeuwarden.

Doel

Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is:
Het bewaren, verdiepen en verbreiden van de kennis en de 
bekwaamheden, vereist voor het op verantwoorde wijze beheren 
en exploiteren van een windmolen bij een zo groot aantal 
molenaars-uit-liefhebberij, dat voldoende mankracht beschikbaar 
is om alle in goede staat verkerende windmolens in de provincie 
Friesland regelmatig in bedrijf te houden en het ambacht van 
weleer ermede uit te oefenen, teneinde op deze wijze een bijdrage 
te leveren aan het behoud van bedoelde windmolens.

2. De vereniging streeft ernaar dit doel te bereiken door:
a:  het verschaffen van de mogelijkheden en middelen aan te 
verwerven;
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b:  het bewaken van het vereiste peil van vakbekwaamheid en 
kennis van de leden;
c:  het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring 
tussen de leden onderling, het bevorderen van de onderlinge 
hulpverlening tussen de leden;
d:  het onderhouden van een nauw samenwerkingsverband met de
Stichting De Fryske Mole te Leeuwarden en het Gilde van Vrijwillig
Molenaars te Huizen;
e:  het onderhouden van goede betrekkingen met  
overheidsinstanties en andere organisaties, werkzaam op het
gebied van molenbehoud, voorzover dit het streven van de 
vereniging kan bevorderen;
f:   het bemiddelen tussen eigenaren en beheerders van 
windmolens enerzijds en de leden  van de vereniging anderzijds;
g:  alle andere wettige middelen, die het streven van de vereniging 
kunnen bevorderen

Lidmaatschap

Artikel 3

De vereniging bestaat uit:
1. Ereleden;
2. Gewone leden;
3. Buitengewone leden;
4. Donateurs.

Artikel 4

1. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdienste 
voor de vereniging daartoe – op voorstel van het bestuur zijn 
benoemd door de ledenvergadering.

2. Gewone leden worden onderscheiden in de volgende twee 
categorieën:
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a: de categorie leerling-molenaar, waartoe worden gerekend zij, 
die zijn ingeschreven voor de opleiding tot vrijwillig-
molenaar;

b: de categorie molenaar, waartoe worden gerekend zij, die door 
het bestuur als zodanig zijn toegelaten of zij die het 
examen vrijwillig-molenaar met goed gevolg hebben 

afgelegd ;

3. Buitengewone leden zijn zij, die anders dan als molenaar 
betrokken willen zijn bij de activiteiten, die de vereniging 
ontplooit.

4. Donateurs zijn zij, die zich hebben verbonden het streven van 
de vereniging te steunen met een regelmatige financiële 
bijdrage.

Artikel 5

(vervallen)

Artikel 6

1. Voor haar leden verzorgt de vereniging Gild Fryske Mounders 
opleidingen tot vrijwillig molenaar die worden afgesloten met een 
examen, volgens de regels te stellen bij Huishoudelijk Reglement.

2. Aan hen, die aan de exameneisen voldoen, wordt ten bewijze 
daarvan door een examencommissie aangesteld door de 
Vereniging Gild Fryske Mounders, een schriftelijke verklaring 
uitgereikt
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Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:
a: door overlijden van het lid;
b: door opzegging door het lid;
c: door opzegging namens de vereniging door het bestuur;
d: door ontzetting (royement) namens de vereniging door het 
bestuur;

2. Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden bij de 
secretaris. 
Behoudens door het bestuur te maken uitzondering, is ingeval van 

opzegging door het lid in de loop van enig verenigingsjaar, contributie
verschuldigd over dat gehele jaar.

3. Opzegging namens de vereniging is mogelijk:
a: wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de  vereisten, 
door de statuten aan het lidmaatschap gesteld;
b: wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging namens de vereniging kan gedurende het gehele jaar 
geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één 
maand.

4. Ontzetting van het lidmaatschap is mogelijk:
a: wanneer een lid handelt in strijd met de statuten;
b: wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeeld.

5. Van een besluit tot opzegging of ontzetting wordt de 
betrokkene terstond en met opgave van redenen, schriftelijk 
mededeling gedaan. De betrokkene staat binnen een maand na 
ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de 
algemene ledenvergadering open, welk beroep op de 
eerstvolgende vergadering zal worden behandeld. Hangende het 
beroep is het lid geschorst. Hij heeft evenwel het recht tijdens de 
behandeling van zijn beroep de algemene vergadering bij te wonen
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en daar zijn beroep toe te lichten; hij heeft evenwel geen 
stemrecht.

6. Tot opzegging door de vereniging, schorsing of ontzetting uit 
het lidmaatschap van gewone leden behorende tot de categorie 
leerling-molenaar wordt niet overgegaan, dan nadat daaromtrent 
door het bestuur overleg is gepleegd met de in artikel 15 bedoelde 
vergadering van leermeesters.

Stemrecht

Artikel 8

1. Alle leden, als bedoeld in artikel 3, sub 1, 2 en 3 hebben 
stemrecht.

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd en over zaken 
mondeling, één en ander met inachtneming van regels, vast te 
stellen bij Huishoudelijk Reglement.

3. Behoudens hetgeen is bepaald in de artikelen 17 en 18 worden 
in de ledenvergadering besluiten genomen bij gewone 
meerderheid van stemmen.

4. Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter een 
beslissende stem. Zij, die blanco stembriefjes hebben ingeleverd, 
worden geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

Geldmiddelen en boekjaar

Artikel 9

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:-
a: de contributies van gewone- en buitengewone leden;
b: bijdrage en donaties;
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c: erfstellingen, legaten en schenkingen;
d: andere baten.

2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd. De hoogte van
de contributies en bijdrage, die tussen de verschillende categorieën
leden verschillend kan zijn, wordt op een daartoe strekkend 
voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering 
vastgesteld.

3. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het 
kalenderjaar.

Bestuur

Artikel 10

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten 
hoogste acht leden, die achttien jaar of ouder zijn, met dien 
verstande dat het aantal gewone leden in de samenstelling van het 
bestuur altijd in de meerderheid dient te zijn. Het bestuur wordt 
gekozen door de algemene vergadering uit de leden.

2. Het bestuur kan de Stichting De Fryske Mole uitnodigen tot het
doen van een voordracht voor één lid van het bestuur van de 
vereniging. Een zodanige voordracht is bindend en dient te 
bevatten de namen van twee personen, die gewoon- of 
buitengewoon lid zijn van de vereniging Gild Fryske Mounders. Aan 
de voordracht kan een bindend karakter worden ontnomen door 
een besluit van de algemene vergadering, genomen met een 
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen.

3. De ledenvergadering beslist – naar aanleiding van een voorstel 
daartoe gedaan door het bestuur – over het aantal bestuursleden.
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4. De benoeming of aanwijzing van het bestuur geschiedt voor 
een tijd van vier jaren. Het aftreden heeft plaats volgens een door 
het bestuur op te stellen rooster en wel zodanig, dat elk jaar zoveel
mogelijk één/vierde deel van de bestuursleden aftreedt. De 
afttredenden kunnen éénmaal worden herkozen. Zij blijven in hun 
functie totdat in de vacature is voorzien. Bij tussentijdse 
verkiezingen treedt het nieuwe lid in de plaats van het lid, dat hij 
vervangt.

5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur, vormen de 
overblijvende bestuursleden tezamen het bestuur, mits het aantal 
bestuursleden tenminste drie bedraagt.

6. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontheven van zijn of 
haar functie in een daartoe te beleggen ledenvergadering en wel 
met twee/derde meerderheid van stemmen. De oproeptermijn 
voor zulk een vergadering zal ten minste veertien dagen bedragen.

Artikel 11

1. De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een 
secretaris, een penningmeester en een opleidingscommissaris, 
tezamen vormende het dagelijks bestuur van de vereniging.

2. In plaats van een secretaris en een penningmeester mag ook 
een functionaris worden gekozen in wiens persoon beide 
genoemde functies zijn verenigd.

3. Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar, of zoveel 
vaker als de voorzitter, dan wel tenminste de helft van de 
bestuursleden dit nodig acht.

Artikel 12
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1. In de bestuursvergaderingen wordt over personen schriftelijk 
gestemd en over zaken mondeling.

2. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen.

3. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende 
stem. Zij, die blanco stembriefjes hebben ingeleverd worden 
geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

Artikel 13

1. Tweemaal per jaar zal een gewone ledenvergadering worden 
bijeengeroepen door het bestuur.

2. een buitengewone ledenvergadering zal worden uitgeschreven 
naar het oordeel van het bestuur daartoe redenen aanwezig zijn, of
indien een met redenen omkleed en door tenminste vijftien 
gewone- en/of buitengewone leden ondertekend schriftelijk 
verzoek bij het bestuur wordt ingediend. Een dergelijke 
vergadering dient binnen vier weken na datum van ontvangst van 
het verzoek te worden gehouden. De leden dienen veertien dagen 
voor de datum van de vergadering hiertoe een schriftelijke 
convocatie – met de agenda – te ontvangen.

Artikel 14

1. Het bestuur is belast met de uitvoering van alle besluiten, die 
door de ledenvergadering worden genomen.

2. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en 
doet daarvan jaarlijks rekening en verantwoording aan de 
ledenvergadering.
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3. De secretaris is belast met de correspondentie van de 
vereniging, hij verzorgt de ledenadministratie en het archief, de 
notulen van de vergaderingen en het opmaken van het jaarverslag. 

4. De opleidingscommissaris is belast met de dagelijkse gang van 
zaken bij de opleiding tot vrijwillig-molenaar, hij is voorzitter van de
Vergadering der Leermeesters, bedoeld in artikel 15.

5. De voorzitter en secretaris gezamenlijk vertegenwoordigen de 
vereniging in- en buiten rechte.

6. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot 
het kopen, vervreemden of bezwaren van register goederen, tot 
het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde 
verbindt.

Artikel 15

1. De leermeesters van de vereniging worden aangesteld en 
ontheven van hun functie door het bestuur.

2. De leermeesters tezamen vormen onder voorzitterschap van 
de opleidingscommissaris de Vergadering der Leermeesters, welke 
zijn taak uitoevend onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

3. De Vergadering der Leermeesters dient het bestuur – gevraagd 
en ongevraagd – van advies over zaken die de opleiding tot 
vrijwillig-molenaar betreffen. Taak bevoegdheden en werkwijze 
van de Vergadering de Leermeesters worden nader geregeld bij 
Huishoudelijk Reglement.

Artikel 16
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vervallen

Artikel 17

1. Al hetgeen de werkwijze van de vereniging en de 
bevoegdheden van het bestuur betreft zal, voor zover niet in de 
statuten geregeld, worden vastgesteld bij Huishoudelijk Reglement,
door het bestuur op te maken.

2. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen 
bevatten, die in strijd zijn met de statuten. In gevallen, waarin de 
statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, of bij twijfel 
omtrent de bedoeling van enige bepaling, beslist de 
ledenvergadering. Hierbij is een meerderheid van twee/derde van 
de uitgebrachte geldige stemmen nodig.

Statutenwijziging – Ontbinding

Artikel 18

1. De ledenvergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van 
de statuten of tot ontbinding van de vereniging, onder voorwaarde 
dat dit besluit wordt genomen met tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin 
tenminste twee/derde van de gezamenlijk aantal stemgerechtigde 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. De leden dienen tenminste vier weken voor de datum van een 
vergadering, als bedoeld in het eerste lid hiervan, schriftelijk een 
convocatie te ontvangen, tezamen met het voorstel tot wijziging 
van de statuten of tot ontbinding van de vereniging, in het laatste 
geval met een opgave van de bestemming van de bezittingen van 
de vereniging.
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3. Indien in een vergadering als bedoeld in het eerste en tweede 
lid minder dan twee/derde van het gezamenlijk aantal 
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zal 
binnen vier weken een tweede vergadering met gelijk doel worden 
gehouden, tot welke de leden op gelijke wijze worden opgeroepen,
onder mededeling van het resultaat van de eerste vergadering. In 
deze tweede vergadering zal, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, met een meerderheid van twee/derde 
van de uitgebrachte stemmen, worden beslist over de voorstellen 
bedoeld in het tweede lid.

Artikel 19

In het geval de vereniging wordt ontbonden, zullen haar bezittingen 
met de daaraan verbonden lusten en lasten, zomede activa en passiva 
worden aangeboden aan de Stichting De Fryske Mole te Leeuwarden, 
aan De Hollandse Molen, Vereniging tot behoud van molens in 
Nederland te Amsterdam en aan het Gilde van Vrijwillig Molenaars te 
Amsterdam. De ledenvergadering heeft de bevoegdheid de volgorde te 
bepalen van die aanbieding, die steeds moet gebeuren onder de 
verplichting de onroerende goederen van de vereniging ongeschonden 
te bewaren, respectievelijk zodanig te beheren als met het doel van de 
vereniging in overeenstemming is. Mocht geen van de drie lichamen de 
overgebleven bezittingen willen aanvaarden, dan zal het bestuur 
bevoegd zijn, met inachtneming van het doel van de vereniging, een 
nadere bestemming aan haar bezittingen te geven, zodanig dat 
persoonlijk financieel voordeel is uitgesloten
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