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Notulen Algemene Jaarvergadering VBBN Laren/Blaricum 

Gehouden op maandag  12 maart  2012 in het Bonte Paard te Laren. 

 

Aanwezig waren : Johan Duurland, Gert-Jan Loman, Leo van Dalen, Toon van Gestel, Martin 

Zwanikken, Henk van Garderen,  Fred Horst, Joke Witte, Jan van den Brink,  Rik Snoek, Leo Vos 

(later), Wim van Dorst (later), en de bestuurders Johan Calis, voorzitter, Bart Vos penningmeester, 

Hans van Eijden secretaris en Bert-Jan van Wichen commissaris. 

 

Afwezig met bericht van verhindering ; Laetitia de Koning, Claudine Everaert, Dorine Borgers, Pam 

van Stratum, Jan Zwanikken, Fred Reimering, Aart-Jan Kuipers. 

 

1: Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en memoreert het afgelopen jaar. 

Een mooi voorjaar werd gevolgd door een natte koude periode en later  een nazomer die een goede 

heidehoning opbrengst tot gevolg had. 

Zoals het er nu naar uitziet hebben de bijen de winter goed doorstaan wat zich hopelijk doorzet in 

een goed bijen seizoen voor 2012 

Het afgelopen jaar is ons lid Pim Jensema overleden, de voorzitter memoreert de verdienste van Pim 

voor de vereniging en vraagt de aanwezigen ter nagedachtenis een minuut stilte in acht te nemen. 

Op verzoek van de familie heeft de vereniging de bijenspullen van Pim opgehaald en deze zullen de 

komende tijd zeker een waardige herbestemming vinden. Een boeldag wordt overwogen. 

2: Er zijn geen toevoegingen dan wel aanpassingen aan de agenda zodat de vergadering de 

vastgestelde agenda kan afwerken. 

3: Er zijn geen mededelingen . 

Dank zij de moderne tijd worden berichten welke bij de secretaris binnenkomen via de mail aan de 

leden en donateurs doorgegeven. 

De voorzitter gaat wel even in op de overheids maatregelen betreffende z.g. huismiddeltjes welke 

verboden gaan worden, denk hierbij aan groene zeep en spiritus.  Middeltjes waarmee ook de 

particulier luis en schimmels bestrijd. Hierover is ook een mail naar de leden gestuurd met het 

verzoek een protestbrief aan de regering te sturen. 



  

  
 
Ook wordt een fusie met de Blaricumse vrienden aangehaald en met name de historie betreffende 

de Blaricummer schans. 

Wie weet wat de toekomst gaat brengen. 

4: De notulen van de vergadering van de ALV van 2011 zijn opgemaakt door Bert-Jan en uitgewerkt 

door de voorzitter e.e.a. als het gevolg van een hartoperatie welke de secretaris heeft moeten 

ondergaan. 

De voorzitter noemt nog even de “Holleboom” trofee die is gewonnen door Martin Zwanikken die op 

de meest “vreemde” manieren tracht bijen te huisvesten o.a. in bananen dozen. 

De notulen worden zonder verdere opmerkingen aangenomen. 

4: Jaarverslagen van de diverse commissies. Alle verslagen worden even doorgenomen met 

uitzondering van het suikerdraaien, de bomencommisie En het verslag van de BBQ.  Deze waren niet 

gemaakt. 

6: De beloofde certificaten behorende bij de honingkeuring zijn vanwege computer problemen 

helaas nog niet klaar. Johan beloofd deze z.s.m. alsnog te produceren en uit te delen. 

De voorzitter geeft nog enige uitleg over de waardering/jurering van de honingkeuring.Johan 

Duurland, Martin Zwanikken en Kees Bakker hadden een heidehoning  met een maximale score. 

Het publiek koos Martin’s honing als de lekkerste heidehoningOok Martin’s bloemenhoning werd de 

publieksfavoriet. 

Over het geheel genomen waren de inzendingen van uitzonderlijke kwaliteit wat leidde tot hoge 

waarderingen. 

7: Financieel verslag 2011. Ook deze is te vinden op de verenigings site. 

De kascommissie bij monde van Rik Snoek maakt de penningmeester een compliment voor het 

gevoerde beleid en verklaard geen onrechtmatigheden te hebben gevonden wat door de anwezigen 

beloond wordt met applaus. 

De nieuwe kascommissie zal nu bestaan uit Rik Snoek en Martin Zwanikken. 

7a: Aangezien de honingkeuring nogal duur is uit gevallen zal de penningmeester in overleg treden 

met onze vrienden uit Blaricum om zodoende  een hogere bijdrage in de kosten te verwerven. 

De penningmeester geeft aan de bijdrage aan de vereniging van de NBV op € 15,= te laten uitkomen 

en jaarlijks te bezien of aanpassing (verhoging) gewenst is. 

8: Contributie. De fusie waardoor de NBV ontstond heeft tot gevolg  gehad dat de NBV erg krap 

kwam te zitten wat is gecorrigeerd door aanpassing van de contributie. De bedoeling is jaarlijks de 

contributie middels indexering op peil te houden en om te voorkomen inhaal slagen te moeten 

maken. 

Door de jaren heen was de contributie aan de lage kant. 



  

  
 
De grootste kosten ten laste van de NBV zijn het bijenblad inclusief de distributie en 

personeelskosten.Dit is een opmerking gedaan door Rik Snoek. 

9: Verenigingsbeleid. De leden laten middels een applaus weten het gevoerde beleid goed te keuren. 

10: Bestuursverkiezing. 

De secretaris heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. 

Er hebben zich twee kandidaten aan gemeld, te weten Johan Duurland en Gert-Jan Loman. 

Het bestuur stelt voor beiden in het bestuur op te nemen. 

Tijdens de eerst volgende bestuursvergadering zullen de portefeuilles worden verdeeld. 

De aftredende secretaris wordt door de voorzitter bedankt en mag een fles wijn , een boek en een 

door de medeclub geproduceerde fles cider in ontvangst nemen. 

11: Met betrekking tot de activiteiten in  2012 worden de volgende zaken besproken. 

Praktisch imkeren vitale bijen en op het paviljoen start vanaf 16 april. 

Bomencommissie begeleid het beplantingschema van de BEL. 

Fruitreis te organiseren door Rik, Gert-Jan en Johan Duurland. 

1ste. Zaterdag van juni schapenscheren op de Tafelberg 

Aanwezig in ieder geval Johan Calis en Bart Vos. 

Zondag 2 september oogstdag van de SOLL. 

16 september dag van het werkpaard in Blaricum bij de NH kerk. 

Jaarlijkse imkerdag leeft niet en de vergaderingbesluit hier geen energie in te steken. 

Excursie, voorstel is een bezoek aan de Floriade. 

Met betrekking tot de honingkeuring wordt voorgesteld het te keuren pallet uit te breiden met b.v. 

waskoeken of raathoning. De vergaderingstelt voor om de raathoning extra aandacht te geven tijden 

het komende seizoen. 

Verenigings web site, een tweede beheerder gewenst. 

Schansen, het  beheer en onderhoud worden kort besproken 

BBQ: De vergadering besluit tot de jaarlijkse BBQ. Plaats en moment later bepalen. 

Suikerdraaien. Gevraagd zal worden of Ronald zich hier opnieuw mee wil belasten. Waarschijnlijk zal 

de opbrengst aanzienlijk lager uitvallen t.g.v. de hogere suikerprijs. 

Werkgroep vitale bij. De werkgroep telt  14 deelnemers 



  

  
 
Medeclub ongeveer 10 deelnemers. 

12: Rondvraag, Leo van Dalen vraagt zich af of er gezien het grote aantal grijze hoofden er geen 

jubilarissen onder de leden zijn. 

Bart geeft aan graag berichten van o.a. d e Gooi en Eemlander te willen ontvangen om te archiveren. 

Hij leest zelf niet alle uitgebrachte bladen. 

Jan van den Brink geeft aan dat de SOLL rekening houd met imkers door bijen vriendelijk gewassen te 

zaaien en memoreert dat de SOLL op haar beurt dankbaar is voor de inzet van de vereniging om de 

SOLL te helpen met het verwijderen van onkruid op de diverse akkers. 

De leden krijgen de aansporing “veel” Larens Blond te consumeren wat ten goede komt aan de SOLL 

en indirect ook aan de vereniging. 

13: Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun opkomst en inbreng en 

na deze woorden kon men zich overgeven aan het laven van het Larens Blond zoals geadviseerd door 

Jan van den Brink 

 

 

Hans van Eijden 

secretaris. 

Hilversum 14 maart 2012 


