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Beste molenaars,
Op de eerste plaats hopen wij dat jullie allen gezond zijn en dat jullie zowel persoonlijk als zakelijk geen problemen ondervinden
van het coronavirus en de daaraan gekoppelde maatregelen. Op woensdag 6 mei j.l. vertelde premier Mark Rutte op televisie
over het feit dat gezien de huidige status en ontwikkelingen binnen de corona-pandemie, wij in Nederland stapje voor stapje de
maatregelen weer gaan versoepelen, waarbij vanaf afgelopen maandag 11 mei de eerste stappen genomen zijn. Dit gaat ook
betekenen dat, als de positieve ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus zo door blijven gaan, ook monumenten (waar
onze molens onder vallen) vanaf 1 juni weer bezocht mogen worden binnen de huidige 1,5 meter-maatschappij. Op initiatief
van het Erfgoedplatform is er een protocol voor monumenten opgesteld, waar enkele molen specifieke aspecten aan
toegevoegd zijn. Dit molengedeelte is in samenwerking met De Hollandsche Molen, Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het
Gild Fryske Mounders en het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde opgesteld. In het protocol vind je allereerst de specifieke
‘molengerichte’ adviezen en vervolgens het standaard protocol dat is opgesteld door het Erfgoedplatform en wat nu in concept
bij het ministerie van OC&W ligt ter goedkeuring. Er worden echter geen (grote) wijzigingen verwacht. Het protocol geldt vanaf
1 juni 2020 en is een protocol ter bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers e.a. bij heropenstelling
van monumenten. Willen jullie meer lezen over dit protocol, kijk dan op: https://www.molens.nl/nl/wpcontent/uploads/2020/05/Protocol-Monumenten-en-molens.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=De+Hollandsche+Molen++Informatie+corona+...&utm_source=YMLP&utm_term=hier
Zoals jullie van onze premier Rutte gehoord of elders gelezen hebben mogen er vanaf 1 juni weer restaurants, cafés,
bioscopen, theaters, concertzalen en museums open gaan voor bezoekers, waarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen
zijn. Als we dan de positieve ontwikkelingen rond het coronavirus blijven behouden, mag het aantal mensen aanwezig per 1 juli
naar maximaal 100 personen. Dit alles wel met het behouden van de 1,5 meter afstanden.
Dit gaat voor ons als afdeling Gelderland betekenen dat we onze theorieavond van woensdag 17 juni 2020 met het thema
Onderhoud/Valbeveiliging nog niet in Arnhem op molen De Kroon kunnen gaan houden. Als bestuur hebben we dan ook
moeten besluiten om ook deze theorieavond via digitale weg te gaan geven. Dat is geen probleem voor het gedeelte wat gaat
over het onderhoud, maar wel voor het gedeelte wat gaat over de valbeveiliging. Daarom hebben wij besloten om in het najaar
nog een keer een zaterdag te plannen waarop we instructie valbeveiliging gaan geven voor de (leerling) molenaars die deze
moeten (in het kader van hun opleiding) respectievelijk willen volgen. Zodra wij hier een datum voor hebben, wordt deze aan
jullie medegedeeld.
Als afdelingsbestuur hopen wij verder dat de, zeg maar, ontspannende ontwikkelingen met het coronavirus zich positief blijven
ontwikkelen en dat we dan na de zomerstop wat betreft de theorieavonden weer normaal in de paardenstal van molen De
Kroon te Arnhem onze theorieavonden kunnen geven.
De eerste digitale theorieavond van 15 april j.l. is goed verlopen met behulp van “GoToMeeting” was het een succes. En
daarom gaan we dan ook onze volgende twee theorieavonden op deze manier geven.
THEORIEAVONDEN 20 MEI EN 17 JUNI 2020
ste

de

Voor de 20 mei staat de theorieavond “Molenfuncties, Deel 2” op het programma en voor de 17 juni de avond over
“Onderhoud”. Deze gaan wij, Eep Top en ikzelf (Petro van Doorne), weer middels de “GoToMeeting” software aan jullie
presenteren.
 Wil je deelnemen aan de theorieavond van 20 mei a.s. en heb je jezelf nog niet opgegeven, geef je dan uiterlijk
maandag 18 mei op bij Petro van Doorne via mail: petrovandoorne@kpnmail.nl
 Op woensdagavond 20 mei om 19:30 uur ontvangen jullie dan de uitnodigingsmail van mij (Petro van Doorne) en als
jullie dan op de link in deze mail klikken, worden jullie weer verbonden met de theorieavond Molenfuncties Deel 2
(deze avond hoeven we niet zo vroeg te beginnen als de eerste keer (toen was het 19:00 uur), omdat dan als het goed
is een ieder die deel wil nemen de GoToMeeting-app op zijn PC of Laptop heeft staan van de 15de april).
 Wil je deelnemen aan de theorieavond van 17 juni 2020, dan uiterlijk maandag 15 juni opgeven bij Petro van Doorne
via mail: petrovandoorne@kpnmail.nl
 Op woensdagavond 17 juni om 19:30 uur ontvangen jullie dan de uitnodigingsmail van mij (Petro van Doorne) en als
jullie dan op de link in deze mail klikken, worden jullie weer verbonden met de theorieavond Onderhoud.
Aan het eind van deze Bonkelaar volgt nog een uitleg over hetgeen jullie nodig hebben en de manier hoe een en ander werkt
als wij deze theorieavonden geven en jullie de afgelopen theorieavond van april niet deelgenomen hebben.
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theorieavond, 'De Kroon': Molenfuncties, Deel 2* (via GoToMeeting)
theorieavond, 'De Kroon': Onderhoud * (via GoToMeeting)
eerste theorieavond na de vakantie, “De Kroon”: Veiligheid*
Contactdag afdeling Gelderland, Erve Kots, Lievelde
* = aanvang avonden 20:00 uur

Namens het Bestuur,
Petro van Doorne
Voorzitter/secretaris

De digitale theorieavonden middels “GoToMeeting”:

Wat hebben jullie nodig:



Een PC of Laptop welke het liefst een LAN-verbinding heeft (oftewel middels een netwerkkabel aangesloten is); dit
geeft namelijk de beste kwaliteit van verbinding in deze internet realtime omgeving.
Een PC of Laptop met verder:
o Luidsprekers, zodat jullie kunnen horen wat er door Eep Top verteld wordt bij de presentatie
o Microfoon, zodat jullie indien gewenst een vraag kunnen stellen tijdens de presentatie
o Geen microfoon dan is het ook geen probleem, want men kan ook via een “chat” vragen stellen

Wat moeten jullie doen:
 Op de betreffende woensdagavond ontvangen jullie van mij (Petro van Doorne) een e-mail; deze mail heeft dan de
volgende vergelijkbare tekst:
Petro van Doorne's Meeting
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://www.gotomeet.me/PetrovanDoorne
You can also dial in using your phone.
(For supported devices, tap a one-touch number below to join instantly.)
Netherlands: +31 207 941 377
- One-touch: tel:+31207941377,,729742989#
Access Code: 729-742-989
New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:
https://global.gotomeeting.com/install/729742989

In dit geval heb ik als voorbeeld de vergadering de naam PetrovanDoorne gegeven, maar dat zal de betreffende avonden de
tekst zijn “theorieavond Molenfuncties Deel 2” (20 mei) respectievelijk “Ondehoud” (17 juni).
Om nu deel te kunnen nemen klikt men op de link https://www.gotomeet.me/PetrovanDoorne
En dan krijgen jullie op het scherm het volgende te zien:

Je klikt dan vervolgens met de muis op “JOIN MY MEETING” en dan kom je vanzelf in de GoToMeeting omgeving en krijg je
het volgende scherm te zien:

Hier klik je op “Download the app” en je installeerd het programma op je PC of Laptop.
Daarna start GoToMeeting vanzelf en zal komen met het volgende scherm:

Hier heb je de keuze of je het programma op de PC/Laptop wilt zetten (Computer) of op je mobiel (Phone). Standaard staat
Computer geselecteerd (even controleren) en dan klik je op “SAVE AND CONTINUE”.
Vervolgens volgt er nog een korte test van de aangesloten luidsprekers en microfoon en als dat ook gelukt is, kom je in de
meeting terecht en zul je als het goed is mij (Petro van Doorne) in beeld zien en kunnen wij met elkaar spreken en elkaar
horen.
Opmerking:
Mocht men niet met een PC of laptop werken met het Windows besturingssysteem, maar met een Apple besturingssysteem,
dan moet men eerst de volgende app “GoToOpener” downloaden en installeren (als het goed is, meldt de Apple PC/Laptop dit
zelf) om deel te kunnen nemen.
Hoe willen wij de theorieavond aanpakken:
 Zodra een ieder, die zich opgegeven heeft, verbinding heeft met de GoToMeeting van de betreffende theorieavond, zal
ik de presentatie delen met jullie allemaal. Dat betekent dat jullie de presentatie kunnen zien, zoals jullie die normaal
ook op de theorieavond zien op het TV-scherm in de paardenstal van Molen De Kroon.
 Dan verzoeken wij jullie om allemaal jullie microfoon uit te zetten; dit doet men als volgt:
o






Op jullie scherm staat een groene microfoon bij jullie naam:

o Door op deze groene microfoon te klikken, zal de microfoon uitgaan en als volgt weergegeven worden:
Dan geef ik het woord aan Eep Top en dan zal hij en waar nodig ik jullie weer door de theorieavond nemen zoals jullie
dit van ons gewend zijn.
Mocht jullie nu tijdens de presentatie van Eep een vraag willen stellen, dan jou microfoon aanzetten en de vraag
stellen; na beantwoording door Eep, de microfoon weer uitzetten.
Zo zal Eep dan weer in circa 2 uur met ons de betreffende theorieavond doornemen
Waar moeten jullie zelf voor zorgen: koffie/thee, want dat kunnen wij dit keer niet voor jullie regelen.

