
Vereniging tot Bevordering der 

Bijenteelt in Nederland 

Laren/Blaricum    

 

Melkweg 12 - 1251 PS Laren    

Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum, Melkweg 12, 1251 PS, Laren 

Rabobank 33.49.02.371 t.n.v. VBBN Laren-Blaricum - http://www.vbbnlarenblaricum.nl/ 
 

 

 

 

 

 

Laren, 4 maart 2015 

 

 

1. Beknopte notulen van de jaarvergadering van Vereniging tot bevordering der 

Bijenteelt in Nederland Laren/Blaricum zoals gehouden op 2 maart 2015 in Laren 

 

Aanwezig: Gert Jan Loman, Johan Duurland, Johan Calis (voorzitter), Menno Noordervliet, 

Floor Karnebeek, Henk van Garderen, Jan Vosman, Fred Horst, Fred Reimerink, Jan van den 

Brink, Leo Vos, Rik Ollebek, Joke Witteen , Martin Zwanikken Pam van Stratum (beide later) 

en Bart Vos (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Joost Jan Dorrestein 

 

1. Welkom en opening door de voorzitter om 20.15 uur. 

J.C. memoreert het goede vorige jaar waarin de volken zich goed ontwikkeld hebben, maar 

ook de mijten zich goed ontwikkeld hebben. Aandacht voor ziektebestrijding is geboden. 

Volken hebben waarschijnlijk al iets broed maar zijn iets kleiner t.o.v. het vorige (extreem 

vroege) voorjaar 

2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt aangevuld met drie punten t.w. holle boom trofee, presentaties en 

jaarvergadering NBV 

3. Mededelingen  

Studievereniging organiseert met onze vereniging een lezing van Bram Cornelissen op 1 april 

a.s. met als onderwerp de kleine bijenkastkever. 

Op een vraag van J.v.d.B antwoord J.C. dat ook de ABTB uitgenodigd zal worden.  

4. Notulen jaarvergadering 2014  

Notulen worden zonder nadere op- of aanmerkingen onder dankzegging goedgekeurd 

5. Jaarverslag 2014 

 

 

 

 

J.C. belicht met een uitgebreide powerpoint presentatie het afgelopen verenigingsjaar. M.n. 

het zeer geslaagde jubileum symposium wordt besproken. 

6. Financieel verslag  

Penningmeester J.D. licht financieel jaarverslag toe. Ondanks de behoorlijke uitgaven t.g.v. de 

jubileum activiteiten is de vereniging redelijk stabiel gebleven. Dit mede dankzij een groot 

aantal sponsoren.  

De vereniging heeft twee behoorlijke schenkingen ontvangen ( € 1100,-) Over een zinvolle 

besteding wordt nagedacht. 
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n.a.v. een vraag over de aanschaf van een kunstraatpers doet GJ.L. mededelingen. Hij gaat 

gebruik van de pers onder de knie trachten te krijgen en komt binnenkort met nadere 

informatie. Voorlopig wordt leden geadviseerd om was te bewaren. Eigen was voor productie 

van kunstraat is zeer aan te raden i.v.m. groot aantal geconstateerde bestrijdingsmiddelen in 

aangeboden kunstraat 

-Verslag kascommissie 

Namens de kascommissie doet M.N. verslag van de controle van de boeken. De kascommissie 

is tevreden met de gevoerde administratie. 

7. Vaststellen contributie: 

Contributie wordt niet verhoogd 

-Goedkeuring begroting 

De door de penningmeester voorgestelde begroting wordt goedgekeurd 

-Nieuwe kascommissie  

De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Menno Noordervliet en Rik Ollebek 

8. Terugblik en verslag jubileumviering 

Onder punt 5 reeds uitgebreid besproken. J.C. noemt het complimenteuze verslag in het 

maandblad Bijen 

9. Goedkeuring van de leden voor gevoerd bestuur 

Vergadering stemt in met applaus 

10. Bestuursverkiezing,  

aftredend en herkozen is Bart Vos 

Floor Karnebeek is als nieuw bestuurslid benoemt. Zij zal zich m.n. met de site belasten 

11. Verslag gezondheidscommissie 

J.C.: constateer je iets merkwaardigs, meld het de commissie 

Enkele leden hebben spam van Science in Water ontvangen waarin Ferro Bee wordt 

aanbevolen. De gezondheidscommissie merkt dit aan als kwakzalverij en oplichting . 

Op vraag van R.O. aan J.C of zakjes suikerwater goed bevallen zijn bevestigd deze in 

positieve zin  

12. Activiteiten 2015 

-Basiscursus 

Donderdag 19 februari is basiscursus gestart met 16 deelnemers. Overwegend jong en een 

groot aantal vrouwelijke deelneemsters (7) 

-Praktisch imkeren op het Paviljoen  

Wekelijkse bijeenkomsten op maandagavond worden weer opgepakt. Iedereen is van harte 

welkom. Eerste bijeenkomst op maandag 20 april om 19.30 uur op ‘t Paviljoen 

 

 

 

 

-Werkgroep vitale bijen 

Teeltgroep is zich aan het beraden op toekomstige ontwikkelingen 

-Bomen commissie 

BertJan van Wichen zal de bomencommissie nieuw elan geven. M.Z. wordt gevraagd om de 

ogen van de commissie te zijn en te attenderen op mogelijke aanplant. Eerste actie van de  
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commissie was opschonen van het Paviljoenbos. Wordt vervolgd met mogelijk inplanten van 

bollen 

-Fruitreis 

GJ L en J.D. vormen opnieuw de fruitreiscommissie. Vernooy wil dit jaar 60 volken.  

J.D.: gaarne eigen initiatief en eigen transport. 

Aanwezigen kunnen 18 volken leveren. Reiscommissie stuurt deze week aanvullende 

informatie 

-Presentaties: 

-Schapenscheerders-feest op de Tafelberg 

Organisatie komt in handen van P.v.S.  

J.C. roept m.n. schansgebruikers op om medewerking te verlenen op 6 juli 

-Oogstdag SOLL 

Organisatie in handen van J.C. en P.v.S. Datum 23 augustus op de Drift 

-Onderhoud schansen 

Nader onderzoek naar renovatie van het dak van de Ludenschans 

-BBQ 

Dit jaar weer een bq aan het einde van het seizoen. Mogelijk in combinatie met suikerdraaien 

-Holle Boom trofee 

J.C. reikt de holle boom trofee voor de meest bijzondere bijenwoning uit aan het 

ontwerpersduo Rik Ollebek en GertJan Loman. Hun aangepaste Bee-box is een mooie 

innovatie 

-verzoek ontvangen om presentaties te verzorgen bij twee evenementen 

Vereniging geeft aan hier geen ruimte en energie voor te hebben en geeft aan in voorkomende 

gevallen dit bij verzoeken aan te geven 

-N.B.V: is er een afgevaardigde voor de jaarvergadering van de NBV? 

Komt geen afgevaardigde 

-Mededeling: aangekondigde digitale jubileumboek is in bewerking en wordt binnenkort 

feestelijk aangeboden 

13. rondvraag 

L.V.: Waarom wordt de afdeling handel van de NBV niet goedkoper? 

J.C. bedrijfsleider van de NBV is goed bezig met saneren van de winkel. Het hoofdbestuur 

van de NBV heeft z.i. merkwaardige opvattingen 

L.V.: Is het aantal volken in Laren niet te groot t.g.v. een grote imker? 

J.C. Tekenen van “overbeweiding” zijn niet gesignaleerd 

M.N.: Vreemd dat Nederlandse imkers geen biologische honing aan mogen bieden? 

J.C.: kwestie van regelgeving, die overigens herziend gaat worden. 

13. Sluiting 

Om 23.05 uur sluit voorzitter de vergadering 

 

 


