
VERENIGING TOT BEVORDERING DER BIJENTEELT IN NEDERLAND 
LAREN/BLARICUM 
 
Notulen (concept) van de jaarvergadering van de Vereniging tot Bevordering 
der Bijenteelt in Nederland, afdeling Laren/Blaricum gehouden op 11 maart 
2019 
 
Aanwezig  14 leden 
 
1. Opening van de vergadering  
Voorzitter Johan Calis heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20:30 uur 

 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
3. Mededelingen 
Bericht van verhindering van Fred Reimerink, Fred Horst, Jan van den Brink, Leo Vos. 
 
4. Notulen jaarvergadering 2018 
Bart Vos merkt op dat hetgeen is vermeld onder punt 11 Honingkeuring onjuist is 
weergegeven en dat door hem indertijd is gezegd na te denken over de wijze waarop 
smaken worden beoordeeld. 
Tevens merkt Bart Vos op dat het hem conflicterend lijkt dat Rik Snoek in de kascommissie 
zitting heeft en secretaris van het bestuur is. De vergadering neemt hiervan nota. 
De notulen worden goedgekeurd onder dank aan de notulist. 
 
5. Verslag 2019 
Het Factsheet 2018 wordt besproken aan de hand van een fotopresentatie  

 Bomenplantdag, bij het planten van de boom is een tijdcapsule mee geplant, locatie 
Evertas/Graafland; 

 Op 13 maart zal een nieuwe bomen plant dag worden gehouden; 
 14 nieuwe imkers zijn opgeleid. De cursus is ook dit jaar verzorgd door Bart Vos; 
 Demonstratie van de nieuwe wasgietmal is aan de leden; 
 Suikerdraaien 
 Het jaarlijks samenzijn in de tuin van Martin en Ilona Zwanikken; 
 Honingkeuring, waarbij mevrouw Nieuwenhuizen, Beleidsmedewerker Groen in 

Amsterdam, over de ontwikkelingen in Amsterdam op dit gebied een verhandeling 
hield. Wim van Dorst uitgeroepen tot winnaar van de publieksprijs; 



 De schenking van de klein bladige Lindeboom aan de gemeente Laren, geplaatst aan 
het Graafland, waarbij een groot aantal bollen zijn gepoot; 

 Zorg voor de bijen op de schans en de bestrijding van de Varoamijt. 
 
6. Financieel verslag 
Penningmeester Johan Duurland doet verslag van het boekjaar en licht het financieel verslag 
toe aan de hand van de vermogensposities aan het begin (EUR 6.300), inclusief de bijdrage 
van het Rabo Coöperatiefonds (EUR 2.000) voor de cursuskasten en eind (EUR 4.500) van het 
boekjaar. Met name benoemt hij de suikeropbrengst (EUR 600) en de kosten van de 
honingkeuring (EUR 525) en najaarsborrel (EUR 105). Voor de observatiekast zijn de kosten 
(EUR 200), te financieren uit de gift van het Larens Oktoberfeest, in het verslagjaar nog niet 
uitgegeven.  
Rik Snoek doet verslag van de bevindingen van de Kascommissie, waarin ook Martin 
Zwanikken zitting heeft, en verklaart dat de administratie deugdelijk is gevoerd en daarop 
geen bemerkingen zijn. Het jaarverslag en de begroting 2019 worden unaniem goedgekeurd.  
 
7. Vaststellen contributie 
Omdat de koepelvereniging NBV de jaarcontributie heeft gehandhaafd op EUR 15,00, stelt 
het bestuur voor de jaarcontributie van onze afdeling ongewijzigd te laten op EUR 60,00. 
 
8. Goedkeuring van de leden voor het gevoerd bestuur 
Aan het bestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde bestuur. 
 
9. Bestuursverkiezing 
Penningmeester Johan Duurlandis uittredend en stelt zich herkiesbaar. Hij wordt met 
algehele stemmen herkozen. 
 
10. Verslag gezondheidscommissie 
Johan Calis doet verslag van de mooie zomer en najaar. Het slechte weer van nu leidt, 
ondanks de goed inwintering, tot groot van voedseltekort. Het plaatsen van een  
honingraam is een goede optie. Mijten en Europees vuilbroed zijn nauwelijks gesignaleerd. 
 
11. Honingkeuring 

 Insectenvriendelijk beleid, samenwerking wordt gezocht met omliggende 
gemeenten; 

 Bomenplantdag, beleid wordt opgesteld door Charlotte van der Hulst, wij zijn hierbij 
betrokken. Wij hopen met onze betrokkenheid het aanplantbeleid te kunnen 
beïnvloeden ter bevordering van de biodiversiteit en verbetering van de 
leefomgeving van de honingbij; 

 Johan Duurland heeft (voor het eerst) de beker mogen winnen, Wim van Dorst won 
de Publieksprijs. De voorjaarshoning werd uitzonderlijk lekker bevonden; 



 Leo van dalen heeft afscheid genomen als keurmeester. Voorzitter Johan Calis dankt 
hem voor zijn grote bijdrage en inzet. 

 
12. Holle boom trofee 
Wordt ook dit jaar niet uitgereikt. Een goed voorbeeld was de bananendoos als alternatief 
voor de bijenkast waarin goed kon worden getoond hoe een volk zich ook daarin van nature 
ontwikkelt.  
 
13. Activiteiten 2019 

 Bijenhouden in Nepal: in het kader van een schoolprogramma kinderen te 
interesseren om bijen te houden. Onze vereniging zou kunnen ondersteunen met 
kennis en kunde, zo wordt voorgesteld. In april nader onderzoek voor pilot. 
Tijmen Jacobse geeft aan zich bij dit initiatief te hebben aangesloten en licht het toe; 

 Website: Google stopt, abonnement aan te gaan met Argeweb, host domeinnaam; 
 Verenigingskasten: zijn niet meer compleet, wordt nader onderzocht; 
 Kunstraat gieten: hiervan wordt beperkt gebruik gemaakt. Herhaalde waarschuwing 

voor sjoemelwas; 
 Praktisch imkeren: kennismaken met verschillende technieken, minimaal aantal 

deelnemers 6, start 15 april om 19:30 uur; 
 Werkgroep Vitale bijen (sinds 2009): nieuwe locatie aan de Eem (Raboes) bij de 

jachthaven, kleigrond, andere dynamiek, akkerranden, verzuimd winterbijen te 
maken, weinig dracht waarmee 50% verloren is gegaan. Imkers worden uitgenodigd 
parallel te imkeren in combinatie met een Vitaal volk en bevindingen vast te leggen. 

 Fruitreis: Vernooy heeft zijn fruitbedrijf verkocht, gezocht wordt naar een alternatief, 
sommige leden hebben reeds een andere locatie gevonden; 

 Schapenscheerdersfeest Tafelberg, Oogstdag Soll: nadere details volgen; 
 Onderhoud schansen: Menno Noordervliet, beheerder Nunenschans, imkert reeds 60 

jaar en ontvangt uit handen van de voorzitter een gedenkplaat ter ere van dit feit. 
Menno vertelt over de schans en de regelmatige belangstelling van schoolkinderen; 

 Open imkerij dag: Joke Witte geeft aan mee te willen doen aan deze openstelling; 
 Najaarsborrel: is een succes gebleken, de najaars borrel ook dit jaar herhaald; 
 Suikerdraaien in augustus wordt ook dit jaar verzorgd door Ronald Assenberg; 

 
14. Rondvraag 
Floor Karnebeek vraagt of het mentorschap goed geregeld is. Momenteel doen Johan Calis 
en Gert-Jan Loman dit; 
Gert-Jan Loman vraagt aandacht voor de heerlijke taart die door Niki Steneker is 
meegebracht en met applaus wordt bekroond; 
Gert Jan van Wichen wijst op een artikel in de Gooi en Eemlander en geeft aan dat een 
journalist geïnteresseerd is in de activiteiten van onze vereniging. Hij vermeldt dat als gevolg 



van de Varoa mijt de Waddeneilanden “op slot” zitten. Texel heeft kennelijk de beschikking 
over een eigen homogene groep, aangeduid als Oerbijen. 
 
15. Sluiting 
Voorzitter Johan Calis sluit de vergadering om 22:05 en dankt allen voor hun aanwezigheid. 
 
Notulen Rik Snoek 
 
 
 
 
 
 
 


