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Notulen jaarvergadering Vereniging tot bevordering der Bijenteelt in Nederland 
Laren/Blaricum zoals gehouden op 17 maart 2014 in Laren 
 
Aanwezig: 
Johan Calis (voorzitter), Johan Duurland, BertJan van Wichen, Ronald Assenberg, Leo van Dalen, Menno 
Noordervliet, Fred Horst, GertJan Loman, Rick Ollebek, Claudine Everaert, Joke Witte, Jan van den Brink, Jan 
Vosman, Henk van Garderen, Joost Jan Dorrestijn, Warner van der Veer, Matthieu Smakman, Floor Karnebeek, 
Cor Osendarp, Martin Zwanikken, Elbert van Duffelen, Leo Vos, Paul Goyart, Bart Vos (notulist) en later: Pam 
van Stratum en Rik Snoek. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Aart Kuiper, Margje Modder, Wim van Dorst en Fred Horst. 
 
 
1. Welkom en opening door de voorzitter om 20.11 uur. Voorzitter memoreert het koude voorjaar van 
2013 en het contrast met het voorjaar van 2014. Vereniging staat stil bij het overlijden van Jan Zwanikken, een 
plezierig mens met een groen hart en liefde voor de bijen. 
2. Agenda wordt niet aangepast 
3. Mededelingen: Bericht van verhindering van vier leden 
4. Notulen jaarvergadering 2013 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
5. Jaarverslag 2013: Een nouveauté dit jaar. Voorzitter Johan Calis loopt het jaar door met behulp van een 
verzameling beelden en tekst in een PowerPoint presentatie. Terug te vinden op de verenigingssite.  
6. Financieel verslag wordt toegelicht door penningmeester Johan Duurland. Er zijn weinig opvallende 
zaken te constateren n.a.v. het afgelopen verenigingsjaar. 
-Menno Noordervliet vraagt het bestuur om mogelijk financiële ruimte te maken voor renovatie van het dak van 
de Ludenschans. Het bestuur zegt toe hier dit jaar actie op te ondernemen. 
-De kascommissie bestaande uit Martin Zwanikken en Gertjan Loman (als vervanger van het zieke 
kascommissielid Joost Jan Dorrestijn) heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie 
wordt bedankt voor haar werk. 
7. Financiële ontwikkeling NBV – actie red de bij.  
-De vereniging sluit zich aan op de inhoud van de door het bestuur verstuurde brief aan de landelijke vereniging 
waarin afkeuring wordt uitgesproken over de motieven en argumenten m.b.t. de voorgenomen renovatie van het 
bijenhuis. Het opfrissen en verrichten van noodzakelijke verbouwingen wordt wel ondersteund. 
-Aanwezig hoofdbestuurslid Rik Snoek geeft desgevraagd aan als enige binnen het hoofdbestuur tegen gestemd 
te hebben en verwacht dat de actie t.g.v. onvoldoende (financiële) steun een zachte dood zal sterven. 
-In antwoord op vraag van Elbert van Duffelen geeft Rik Snoek aan dat het machinepark en de installatie 
verbeterd zijn. 
-Menno Noordervliet geeft aan de sfeer van “red de bijen” vast te houden om nieuwe imkers aan te trekken. In 
reactie daarop geeft Matthieu Smakman aan meer geloof te hechten aan de wervende werking van cursussen. 
Daarnaast geeft Matthieu Smakman aan dat de NBV in verhouding te duur is en hij zich niet verwend voelt door 
de afdeling handel van de NBV. 
-Bart Vos roept de vereniging op om een lid als lid van de kascommissie van de NBV te noemen als mede om 
een woordvoerder  naar de jaarvergadering af te vaardigen. 
-Rik Snoek verzoekt Johan Duurland om zitting te nemen in de kascommissie. Elbert van Duffelen biedt aan om 
naar de jaarvergadering te gaan namens de vereniging. 
-De contributie voor het komend jaar wordt opnieuw vastgesteld op een opslag van 15 euro op het lidmaatschap 
van de NBV. 
-De begroting van de penningmeester wordt goedgekeurd. 
-De kascommissie voor het komend jaar bestaat uit Joost Jan Dorrestijn en Menno Noordervliet. Laatst 
genoemde vervangt Martin Zwanikken. 
8. Leden stemmen unaniem in met het door het bestuur voor gevoerd beleid. 
 



 
9. Aftredend bestuurslid BertJan van Wichen wordt met applaus herkozen voor een nieuwe periode van 4 
jaar. 

-Korte onderbreking van de vergadering voor een versnapering- 
 

10. Gezondheidscommissie maakt korte ronde m.b.t. wintersterfte. Van de 168 volken van de aanwezige 
leden hebben 6 volken de winter niet overleefd.  
Gezondheidscommisaris Gertjan Loman heeft aantal scholingsdagen bijgewoond. N.a.v. een onbezonnen actie 
van enkele biologisch dynamische imkers in Driebergen wordt een klemmende oproep gedaan om geen honing 
te voeren aan bijen.  
11. Als schansbeheerder van de Ludenschans wordt Menno Noordervliet benoemd. 
12. Het lustrum/jubileum 2014 wordt besproken. Onderdelen: 
-expositie in de Lindehoeve (Historisch centrum) 
-symposium/feest op 22 november 
-presentatie/boekje vitale bijen 
13. Activiteiten 2014  
-fruitreis: reiscommissie Gertjan Loman en Johan Duurland verwachten 60 volken nodig te hebben, Volgende 
week volgt schrijven. Inventarisatie leert dat er 72 volken beschikbaar zijn. 
-Praktisch imkeren op het Paviljoen: eerste bijeenkomst 14 april) 
-Holle boom wisselprijs voor de bedenker van een eenvoudige bijenbehuizing wordt uitgereikt aan Bart Vos 
-Bomen commissie : n.a.v. het tekenen van het bijenconvenant worden de leden opgeroepen om voorstellen te 
doen aan invulling van dit convenant 
-suiker: Ronald Assenberg neemt de coördinatie van het suikerdraaien opnieuw op zich 
-Schapenscheerders-feest op de Tafelberg: Joke Witte en BertJan van Wichen doen de coördinatie 
-Oogstdag SOLL: in handen van Johan Calis 
-Dag van het Werkpaard (21 september): Gertjan Loman 
-excursie of riding dinner St. Jan dit jaar in de richting van Soest en Baarn. Organisatie in handen van BertJan 
van Wichen. 
-Elbert van Duffelen zal zich belasten met het bijhouden van de site en wordt webmaster. 
14. Rondvraag 
-Leo van Dalen: Wat komt er op de akker te staan? Antwoord van Jan v.d. Brink (namens SOLL): op groot deel 
van de akkers op de eng komt mosterd te staan. In randen van de akkers komen korenbloemen 
-Matthieu Smakman: komt er bij de honingkeuring ruimte voor een creatieve categorie bijenproducten? 
Toezegging van de organisatie/keurmeesters om dit mee te nemen, 
-Menno Noordervliet: zijn de wettelijke eisen aan etiketten ergens terug te vinden? Antwoord: staan op de site 
-Bertjan van Wichen: waar is de stoomwassmelter? 
15. om 22.54 uur sluit de voorzitter onder applaus de vergadering. 
 
 


