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VBB� Laren / Blaricum 

 

�otulen Algemene Jaarvergadering 

 

Maandag 8 Maart 2010 

 

 

Aanwezige leden. 

Martin Zwanikken, Jan Zwanikken, Bert van Duffelen, Joke Witte, Henk van Garderen,  

Boudewien Mulder, Paul a'Campo, Toon van Gestel, Leo Vos, Paul Goyarts, Aart Kuipers, 

Johan Duurland, Gert Jan Loman, Ab v.d. Schot, Rik Snoek, Bert Jan van Wichen, Bart Vos, 

Johan Calis, Pam van Stratum, Hans van Eijden 

 

Afgemeld. 

Leo van Dalen, Jan Vosman, Jan Ligter, Dorine Borgers, Claudine Everaert, Leatitia de Koning. 

 

Opening. 

De voorzitter, Johan Calis opent de vergadering om 20,17 uur d.m.v. een ferme tik met een echte 

voorzittershamer geschonken door Bart Vos. 

De voorzitter memoreert het wel en wee van de bijen gedurende het afgelopen jaar 2009. 

Het afgelopen jaar was voor de bijen een goed jaar behalve de periode half mei tot half juni. 

Uiteindelijk gaven de Linde's een rijke oogst en ook de Heide bracht nog wat honing op. 

De verwachting is dat ondanks de lange koude winter de bijen goed uit de winter zullen komen en de 

voorzitter adviseert om als het weer het toelaat m.n. de vliegplanken goed schoon te maken. 

Even een mededeling tussendoor, de koffie is op rekening van de vereniging. 

 

Wijzigingen agenda. 

Extra agendapunt wijzigingen statuten. 

Excursie vroeg behandelen wegens verplichtingen Johan Duurland. 

 

Mededelingen. 

Johan heeft voor de vergadering met Leo van Dalen gesproken en vertelt over het ongemak dat Leo op dit 

moment mee maakt. 

Ieder schaart zich achter de wens dat Leo spoedig mag herstellen. 

 

�otulen 2009 

De notulen van vorig jaar worden gedurende de vergadering uitgedeeld. 

Mochten er onwaarheden in zijn vermeld mag men daar op een later tijdstip op terug komen en zal er een 

correctie plaats vinden. 

De aanwezigen gaan akkoord met de Notulen en keuren deze goed. 

 

Jaarverslag 2009 

Het jaarverslag is dit jaar voor het eerst gepubliceerd op onze eigen Web site. 

Een ieder heeft kennis kunnen nemen van de verslagen welke door velen zijn geschreven. 

Deze verslagen verhalen het verenigings gebeuren van het afgelopen jaar. 

De opstellers van de verslagen leggen nader uit wat er op hun onderdeel is gepasseerd en beantwoorden 

vragen van de aanwezigen. 

Een paar zaken wijken af van het gangbare zoals het vandalisme aan de Ludenschans met de nodige schade 

als gevolg. 

Er is veel publiciteit geweest dank zij de inspanningen van Bart Vos. 

Je moet toch steeds maar weer de kranten e.d . zo gek zien te krijgen ook onze zaken te publiceren. 

 

Het suikerdraaien onder leiding van Ron van Assenberg was dit jaar goed voor zo'n 1000 KG. 

Ga er maar aan staan. 

Ron heeft aangegeven ook in 2010 weer van de partij te zijn. 

Jan Ligter was helaas wegens wat lichamelijk ongemak niet in staat mee te helpen maar hij zal er dit jaar 

hopelijk wel weer staan. 
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De excursie stond dit jaar in het teken van “Bee Support”. 

Helaas viel het aantal deelnemers fors tegen. 

Zij die wel meededen hebben een wondermooie fietstocht gemaakt door het Gooi en de Vechtstreek en zij 

eindigde in de tuin bij Bert-Jan waar zij werden onthaald op een heerlijke BBQ. 

De BBQ welke na het suikerdraaien plaats vond was ook zeer geslaagd. 

Het was één van die zomeravonden die maar blijven voortduren. 

Heerlijk weer, eten en drinken geweldig en een plezierig koppel in de tuin bij Martin. 

Ook hier hadden de wegblijvers het mis. 

 

Financieel verslag. 

Ondanks grotere uitgaven behaalde de penningmeester een positief resultaat. 

 

Kascommissie. 

Kascommissie bestaande uit Ab van der Schot en Gert-Jan Loman, constateerde enige onvolkomenheden in 

de begroting en gaat niet akkoord met de boeken. 

Correctie zal plaats vinden. 

Ab van der Schot treed af en Rik Snoek is zijn opvolger in de Kascommissie. 

 

Bestuursbeleid. 

De voorzitter vraagt de vergadering een oordeel te vellen over het gevoerde beleid en met algemene stemmen 

krijgt hij de gewenste goedkeuring. 

 

Gezondheidscommissie. 

Bestrijden Varoamijt, planmatig bestrijden, schoon werken, bestrijden met Oxaalzuur, mierenzuur en 

Tymovar. 

Op schansen met meerdere imkers is het zaak gezamenlijk op te trekken en gelijktijdig de bestrijding ter 

hand te nemen. 

 

Praktisch imkeren. 

Op het Paviljoen wordt in verschillende soorten kasten bijen gehouden zoals in de boomstronk, in 

verschillende korven meerdere typen kasten en dit met wisselend succes. 

De Paviljoenbij treed (nog) niet op de voorgrond, resultaten lijken hoopvol, zachtaardigheid. 

Er wordt veel gedaan aan de mijten bestrijding. 

 

Vitale bij. 

Vanaf 23 maart is er de werkgroep “Vitale bijen” met 12 deelnemers. 

Doel is te bezien of er een bijensoort kan ontstaan die zonder te bestrijden kan blijven bestaan ondanks de 

aanwezigheid van Varoa mijt. 

 

Wijzigen statuten. 

Er is even verbazing bij sommige aanwezigen omdat bemerkt is dat de bestuurs versie van de agenda afwijkt 

met die van de andere aanwezigen. 

De reden hiervoor is dat ter elfder uren nog een aantal wijzigingen werden doorgestuurd per mail en de 

secretaris de mening was toegedaan dat deze aanvullingen niet nog in het weekend op de Web site moesten 

worden gezet. 

 

 

Er was geruime tijd voor de vergadering gevraagd om eventuele aanvullingen op de agenda door te 

geven. 

De secretaris heeft alle begrip voor het feit dat het een ieder wel eens ontbreekt aan tijd maar dan is er 

altijd nog de mogelijkheid om bij aanvang van een vergadering wijzigingen in de agenda mede te delen. 

De werkgroep Vitale bijen dienen de artikelen 2 aangevuld te worden of te worden aangevuld. 

f. Onderzoek doen naar het selecteren en/of telen van een vitale bij. 

g.Alle andere wettige middelen. 

 

Artikel 23. 

a. De vereniging kent werkgroepen. 
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b. Werkgroepen blijven onder verantwoordelijkheid en toezicht van de vereniging. 

c. De werkgroepen kunnen voorzien in een eigen reglement. 

d. De werkgroepen kunnen financieel zelfstandig zijn. 

 

Huidige artikel 23 wordt t.g.v. Invoegen artikel gewijzigd in artikel 24. 

 

Rik Snoek vraagt of de gevolgde procedure wel kan op deze manier, dit zal worden nagegaan. 

Als deze wijzigingen niet kunnen volgens de huidige statuten, dan wordt deze zaak volgend jaar alsnog 

behandeld. 

 

Bestuursverkiezing. 

Aftredend volgens schema is Bert-Jan van Wichen. 

Bert-Jan is herkiesbaar en bij gebrek aan tegenkandidaten wordt hij herkozen. 

 

Web site. 

De vereniging beschikt dankzij Boudewien Mulder over een heel echte eigen Web site. 

Zij oogst hiermee applaus van de aanwezigen. 

 

Activiteiten 2010 

 

Praktisch Imkeren. 

Vanaf maandag 19 april gaan we weer praktisch imkeren op de schans Het Paviljoen. 

 

Bijen te leen . 

Hiervoor zijn nog een aantal “Bijenvaders / moeders nodig die als een soort buddy belangstellenden willen 

bijstaan met raad en daad. 

Johan Duurland en Bert-Jan van Wichen incidenteel, zijn bereid . 

Op de web-page een oproep plaatsen. 

Kandidaten uitnodigen tijdens het praktisch imkeren aanwezig te zijn. 

Henk van Garderen en Johan Duurland vormen samen de Bijenvader commissie. 

 

Boomfeestdag.  
Op woensdag 17 maart zullen aan de Postiljon 33 bomen worden geplant. 

Robinia's ook wel Pseudo Acacia of Valse Acacia genoemd. 

Deze vervangen de gerooide Meelbessen. 

De vereniging is gevraagd  aanwezig te willen zijn. 

De scholieren welke de bomen gaan planten zullen door de vereniging worden getrakteerd op beschuiten met 

Acaciahoning welke zal worden betaald door Paul Goyarts. 

 

Fruitreis. 

Leo van Dalen zal dit in principe wederom organiseren met hulp uiteraard. 

 

Schapenscheren. 

Deze zal plaats vinden de eerste zaterdag in juni. 

Rik Snoek, Toon van Gestel, Gert-Jan Loman, Johan en Pam, Bart Vos, Johan Duurland en  

Paul a'Campo zullen namens de vereniging aanwezig zijn. 

 

Dag van het Werkpaard. 

Mededelingen volgen later. 

 

Landelijke Imkerdag. 

Rik Snoek en de secretaris zullen dit op zich nemen. 

 

Excursie. 

Voorgesteld is een boottocht in het bijzondere natuurgebied “Botshol” bij Vinkeveen. 

Dit unieke gebied is normaal niet toegankelijk. 

Verdere mededelingen volgen later. 
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Honingkeuring. 

Gaat uiteraard weer plaats vinden. 

 

Suikerdraaien. 

Ron van Assenberg heeft aangegeven dit ook in 2010 op zich te nemen. 

 

BBQ. 

Laatst zaterdag van de schoolvakantie, na het suikerdraaien. 

 

Korf vlechten. 

Het korfvlechten zal wederom een jaartje worden over geslagen. 

 

Schans onderhoud. 

Tijdens de fruitreis is de beste gelegenheid dit werk uit te voeren. 

 

Jeugdklub Imkeren. 

Dorine Borgers gaat dit samen met Marielle Bakker op zich nemen, zie de web page. 

 

Rondvraag. 

Toon van Gestel vraagt om een ledenlijst. 

De bestaande ledenlijst wordt geheel nagezien en eventueel gecorrigeerd en kan daarna worden 

gedistribueerd. 

Het lijkt het bestuur niet wenselijk de ledenlijst op de web site te publiceren i.v.m. De wet op de privacy dus 

een ieder krijgt deze per post toegestuurd. 

 

Paul a'Campo memoreert een subsidie regeling “Cento Novum”. 

Cento Novum subsidieert bepaalde onderzoeken in o.a. het imkeren. 

 

Joke Witte, vraagt naar het hoe en wat van de contributie verhoging berekend door de NBV. 

Johan legt nog eens uit dat door de fusie perikelen e.e.a. duurder is uitgevallen waardoor een tekort is 

ontstaan. 

Dit was vorig jaar ook al bekend en helaas is dit gegeven een feit. 

De NBV  wil meer diensten en service leveren in overeenstemming met de hoogte van de contributie. 

 

 

Er zal propaganda materiaal beschikbaar komen welke tijdens evenementen kan worden uitgedeeld 

met verwijzing naar de eigen regio. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging voor de aanwezigheid en de inbreng van 

de aanwezigen, met een ferme tik van de voorzittershamer om 23.08 uur de vergadering. 

 

 


