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Laren, 5 februari 2015 

 

 

Beste leden en donateurs, 

 

Graag nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van onze vereniging. 

Deze zal plaatsvinden op maandag 2 maart 2014 om 20.00 uur in café ’t Bonte Paard aan de 

Brink in Laren.  

Tijdens deze avond zal het afgelopen verenigingsjaar besproken worden en de plannen en 

voornemens voor het aankomende nieuwe jaar aangekondigd worden. Bovendien een goede 

en plezierige gelegenheid om elkaar voor het eerst in het nieuwe jaar weer te zien en te 

spreken. 

Met deze uitnodiging en agenda stuur ik de verschillende bijlagen mee die tijdens de 

vergadering besproken zullen worden. 

 

In de hoop en de verwachting dat onze vergadering door een groot aantal leden en donateurs 

bijgewoond zal worden, 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

L.B.J. Vos 

(Secretaris VBBN :Laren-Blaricum) 
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Agenda jaarvergadering Vereniging tot bevordering der Bijenteelt in Nederland 

Laren/Blaricum te houden op 2 maart 2015 in Laren 

 

 

1- Welkom en opening door de voorzitter 

2- Vaststellen agenda 

3- Mededelingen  

 -studieclub: lezing Bram Cornelissen 

4- Goedkeuring notulen jaarvergadering 2014 (bijlage 1) 

5- Jaarverslag 2014 (bijlage 2) 

6- Financieel verslag (bijlage 3) 

Verslag kascommissie 

7. Vaststellen contributie: bestuur stelt voor om contributie niet te verhogen 

 Goedkeuring begroting 

 Benoeming nieuwe kascommissie  

8. Terugblik en verslag jubileumviering 

9. Goedkeuring van de leden voor gevoerd bestuur 

10. Bestuursverkiezing,  

-Voorstel tot rooster van aftreden (zie bijlage 4) 

-aftredend en herkiesbaar is Bart Vos 

-Het bestuur stelt voor Floor Karnebeek als nieuw bestuurslid te benoemen. 

Het bestuur doet een oproep tegenkandidaten zich uiterlijk 1 maart te melden bij de 

secretaris 

10. Verslag gezondheidscommissie 

11. Activiteiten 2015 

 Basiscursus 

 Praktisch imkeren op het Paviljoen  

a. Werkgroep vitale bijen 

b. Praktisch imkeren Paviljoen  

 Bomen commissie 

 Fruitreis 

 Presentaties: 

a. Schapenscheerders-feest op de Tafelberg 

b. Oogstdag SOLL 

Beplanting paviljoen 

 Onderhoud schansen 

 BBQ 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 


