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Vereniging tot Bevordering der 
Bijenteelt in Nederland 
Laren/Blaricum 

Melkweg 12 
1251 PS Laren nh 

 

Notulen jaarvergadering VBBN Laren/Blaricum 

d.d. 11 maart 2013  

aanwezig: Dhr. M. Noordervliet, dhr. H. van Eijden, mevr. J. Witte, dhr. R. Ollenbek, dhr. M. Zwanikken, 
dhr. W. van Dorst, dhr. E. van Duffelen, dhr. F. Horst, dhr. F. Reimerink, mevr. C. Everaert, dhr. M. 
Smakman, dhr. J.Dorrestijn, dhr. L. Vos, mevr. P. van Stratum, dhr. GJ Loman, dhr. BJ van Wichen, dhr. J. 
Calis (voorzitter), dhr. J. Duurland, dhr. B. Vos (not.) 

afwezig met afbericht: dhr. T. van Gestel, dhr. R. Snoek, dhr. J. Ram, dhr. L. van Dalen en dhr. A. Kuipers. 

1. Voorzitter Johan Calis opent om 20.10 uur de vergadering en blikt kort terug op het voorafgaand 
jaar met een bijzonder koud voorjaar en een grandioos mooi najaar. Bijzonder welkom voor 
twee nieuwe leden die als deelnemer van de basiscursus bijenteelt dit jaar lid zijn geworden. 
Een kort voorstelrondje wordt gemaakt. 

2. De agenda wordt met een kleine aanvulling vastgesteld. Het verzoek tot medewerking bij de 
Anjercollecte wordt aan de agenda toegevoegd. 

3. Secretaris Bart Vos doet vermelding van bericht van afwezigheid van bovengenoemde leden. 
4. N.a.v. de notulen: 

-Joke Witte vraagt n.a.v. de notulen hetgeen er met de bijenspullen van Pim Jensema is 
gebeurd. Deze zijn opgeslagen in het schuurtje aan de Drift. 
-Aanvullend doet Joke de suggestie om een boeldag te organiseren om spullen te kunnen 
verkopen. Het bestuur neemt de suggestie mee. 
-Notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. 

5. Na korte toelichting wordt het jaarverslag goedgekeurd 
6. Oorkonden van de honingkeuring zullen per e-mail verzonden worden. 
7.  Penningmeester Johan Duurland geeft korte toelichting op de jaarrekening en de begroting. 

Aparte vermelding verdient de vergoeding van de stoomwassmelter. Deze wordt niet meer 
verrekend. De kascommissie bij monde van Martin Zwanikken (mede namens Rik Snoek) is 
akkoord  

8. Bij afwezigheid van hoofdbestuurslid Rik Snoek is er geen toelichting op de financiële situatie 
van de landelijke vereniging. De hoogte van de contributie is ongewijzigd. 

9. Na twee jaar treedt Rik Snoek terug uit de kascommissie. Joost Jan Dorrestijn treedt toe als 
nieuw lid en vormt samen met Martin Zwanikken de nieuwe kascommissie voor 2013. 
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10. Het beleid van het bestuur voor gevoerd beleid wordt unaniem goedgekeurd. 
11. Bestuursverkiezing: Voorzitter Johan Calis wordt unaniem voor een periode van vier jaar 

benoemd. 
12. Gezondheidscommissie. GertJan Loman geeft na een korte toelichting van Johan Calis, het 

advies de voedselvoorraad goed in de gaten te houden. 
13. Lustrum: Na inleiding op het voorstel door Johan Calis  geeft de vergadering aan enthousiast te 

zijn voor het voorstel. Suggesties worden gedaan waaronder het voorstel om mede te gaan 
maken en te verkopen. Wordt in de komende maanden vervolgd. 

14.• praktisch imkeren:  
nieuw leven inblazen. Is de afgelopen jaren een beetje versloft. 
Voornemens: 
-korven bevolken 
-vitale bijen: werkgroep op zoek naar een bij die beter om kan gaan met varroa. Werkgroep gaat 5e 

jaar in en op zoek naar een aangepaste methode waarbij het ook mogelijk is om honing te gaan 
winnen. 

-eerste bijeenkomst maandag 15 april om 19.30 uur. 
•Bomencommissie: 
Wim van Dorst: Wordt een koningslinde geplant op 30 april. Vereniging is er bij betrokken. N.a.v. 

door Menno Noordervliet opmerking gemaakt: bestaat een z.g. Chinese linde die in september 
bloeit.  

Voorzitter doet suggestie om initiatief van Paul Goyarts te steunen m.b.t. inzaaien oude plek 
schans. 

•Fruitreis 
Johan Duurland vormt samen met GertJan Loman de nieuwe reiscommissie. Het belang van het 

inzenden van voldoende grote volken wordt benadrukt. 
Zullen dit jaar opnieuw ongeveer 50 volken nodig zijn. Een bericht volgt binnenkort. 
•presentaties 
Schapenscheren: wordt gezocht naar een initiator voor deze dag op 1 juni a.s. Joke Witte en BertJan 

van Wichen gaan de organisatie op zich nemen. 
Soll oogstdag: Pam van Stratum en Johan Calis nemen de organisatie in handen 
Dag van het werkpaard: GertJan Loman is de initiator 
•riding dinner  
Voorstel: fietstocht rond St. Jan door de omgeving langs een aantal bijenschansen met 

onderbrekingen voor een hapje en een drankje. Tot slot bbq. Voorstel op 9 of eventueel 16 juni.  
Organisatie ligt bij Johan Duurland 

•honingkeuring 
Lezing Kees van Holland was niet erg succesvol. Johan Calis noemt de oorsprong van de keuring: 

verhoging algemeen kwaliteitsniveau van de lokaal aangeboden honing. Hij moedigt leden aan 
om in te zenden. 

Voorstel wordt gedaan om eerder (bijv. zaterdag) in te laten leveren. Groot aantal aanwezige leden 
voelt hier voor. 

Voorstel voor lezing: Urban beekeeping 
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•basiscursus 
Is gestart in februari met 14 deelnemers. Wordt oproep gedaan tot assistentie bij praktijk 

bijeenkomsten en mogelijk vervolg als “bijenvader” (mentor). 
Data van de praktijkbijeenkomsten komen op de site. 
•onderhoud schansen 
Na korte toelichting wordt aangegeven dat de schans Paviljoen aan een verfbeurt toe is 
•anjeractie 
Johan Calis noemt het belang van de anjercollecte en zal via een e-mailbericht de 

medewerkingbereidheid polsen. 
15. Rondvraag 
•Joke Witte vraagt naar het ontbreken van het suikerdraaien op de agenda. Na een discussie over 

het belang van de suiker en de emmers wordt besloten dat het bestuur dit op gaan nemen. 
•Bart Vos noemt de aanstaande jaarvergadering van de NBV en vraagt naar de belangstelling van 

leden om hieraan deel te nemen. Binnen de vergadering is geen interesse. 
16. Om 22.59 uur sluit de voorzitter de vergadering. Gevolgd door applaus voor de voorzitter 
 
 
 
Bv 11.03.2013 
 
 
 
 
 
 

  


