
 
Notulen ALV 28 april 2012 
Concept 
 

1) Om 10 uur opent voorzitter, Jan Dommerholt, deze Algemene Ledenvergadering. 
Welkom aan de plaatselijke afdelingen, belangstellende leden en overige gasten. Een 
speciaal welkom voor de ereleden: Jan Beekman, Jos Plaizier en Roel ten Klei. Welkom 
ook de genodigden: bestuur van de zusterorganisaties ANI en ABTB, leden van de 
kascommissie, Tineke Brascamp, hoofdredacteur Bijenhouden, onze adviseur Jaap ten 
Berge en Ad van Vreden onze accountant. Nagestuurd na de agenda + stukken is een 
verzoek van de groep Veluwe-Zuid betreffende het standpunt ten aanzien van het 
gebruik van neonicotinoïden in landbouw en door particulieren. Behandeling van dit 
binnengekomen stuk zal met een speciaal agendapunt direct na de pauze plaatsvinden. 
Door tijdgebrek konden op de vorige Algemene Ledenvergadering van 9 april 2011 niet 
alle punten van de agenda worden afgewerkt. Het beleidsplan voor de komende 5 jaar 
en het activiteitenplan 2012 staan nu geactualiseerd weer op de agenda. 
De in de ALV van vorig jaar aangenomen contributieverhoging heeft tot veel discussie  
en correspondentie geleid en ook tot opzeggingen van het lidmaatschap. Het HB heeft in 
het voorliggende beleidsplan aangegeven dat zij, gezien de discussie over de hoogte 
van de contributie, voorstelt geen verhoging voor te stellen tot 2015, dus de 60 euro 
staat. 
Naar aanleiding van de discussie, die er de vorige ALV was, over afhankelijkheid van 
handel en vereniging in financiële zin, is veel werk verzet en er is met de groep Limburg 
intensief contact geweest. Samen met de accountant, Ad van Vreede, is tot een goede 
transparante deling gekomen. 
Naar aanleiding van het stuk “Wat doet de NBV”, dat eind maart aan de secretarissen 
van de afdelingen is toegestuurd, zijn er veel constructieve reacties van leden en 
afdelingen gekomen. Daarnaast heeft de groep Zuid-Holland een enquête onder haar 
leden gehouden om zinvolle informatie te verkrijgen over hoe de NBV moet 
communiceren en welke informatie zij met haar leden moet delen. Hier wordt verslag 
van gedaan. Omdat we zorgvuldig met deze reacties en suggesties om willen gaan, 
zullen we deze bundelen, rubriceren en in het HB bespreken teneinde ze te verwerken 
in ons meerjarig beleidsplan. 
Er zijn ook minder positieve reacties op het stuk “Wat doet de NBV”. Mensen, die zich 
niet laten overtuigen door genoemde punten. Het HB gaat door met haar ambities. De 
suggesties, die naar voren zijn gekomen, zullen we in het aangepaste beleidsplan voor 
volgend jaar verwerken. 
Het HB wil in de komende periode veel aandacht schenken aan de communicatie met 
leden, onderling en met de buitenwereld. De aanzet tot invulling daartoe wordt na de 
pauze door Frank Moens toegelicht. 
Afgelopen jaar heeft de NBV heeft contacten gelegd met de landbouworganisaties, de 
ZLTO in Den Bosch en de LTO-Noord in Zwolle. Met de LTO-Noord wordt een project 
ontwikkeld onder de titel “De bijen en de landbouw: dienst en wederdienst”. Getracht 
wordt om voor dit project medefinanciering te krijgen van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). 
De NBV heeft een museumcollectie die bij de familie De Haan in Terschelling stond. 
Deze collectie is afgelopen maand verhuisd naar Geffen, de familie Schuurmans, die het 
zal tentoonstellen in hun nieuw te bouwen paviljoen. 
Henk Zomerdijk: De stichting “Adopteer een Bijenvolk” bestaat al sinds jaren en heeft 
een goede ontvangst gehad in Nederland. Ze hebben circa 8000 deelnemers. De 
organisatie wordt niet echt goed en professioneel aangestuurd. Daarom hebben wij 
contact met hen gezocht om te bepalen of we hulp kunnen bieden. Er is een plan de 
stichting te integreren binnen de NBV, uiteraard onder goede voorwaarden, zodat de 
imkerij, maar ook de NBV, er wel bij kan varen. 
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Jan Dommerholt: na de pauze is er ruimte gereserveerd voor het uitreiken van enige 
korfjes. De traditie om initiatieven te honoreren uit het Dick Vunderinkfonds is enige tijd 
opgeschort omdat de middelen gebruikt worden door de werkgroep van de Floriade. 
Het openingspunt wordt besloten met een ogenblik stil te staan bij de leden die ons 
afgelopen jaar zijn ontvallen. Daaronder waren imkers die gewoon genoten van hun 
bijen, maar ook imkers die zich daarnaast inzetten voor hun plaatselijke of de landelijke 
vereniging. Dit keer memoreren we onze oud-voorzitter, Jan Speelziek, die op 3 april is 
overleden. 

 

2) Notulen ALV 9 april 2011 
Rob Plomp, afd. Bennekom: Guido Sterk heeft een lezing gegeven. Het is gebruikelijk bij 
een ALV, als er een toevoeging of een aanvulling op de agenda is, van te voren 
toestemming aan de ALV te vragen. Rob Plomp zou graag duidelijk in de notulen willen 
zien dat dit op voordracht van het bestuur is geweest. 
Jan Dommerholt: Ja, het was op voordracht van het HB. Dit zal in de notulen worden 
vermeld. 
Stemt de vergadering in met de wijziging van de agenda met het toegevoegde punt over 
neonicotinoïden direct na de pauze? Geen tegenwerpingen. 
Notulen vastgesteld zonder verdere opmerkingen, met dank aan Gerda Bogaards. 

 

3) Mededelingen en ingekomen stukken 
a) Landelijke Open Imkerijdag 

Wim Oerlemans: Iedereen weet wat de Landelijke Open Imkerijdag inhoudt. De dag 
draait om de imker; hoofdzaak is dat er aandacht wordt gegeven aan de imker zelf en 
aan de imkerij. Vertel iedereen dat je die dag bij je bijenstal bent en dat bezoekers 
welkom zijn. Er zijn imkers die 40 à 50 bezoekers per dag krijgen, maar er zijn ook 
verenigingen die 2000 bezoekers gehad hebben. Ideaal is echter 20 imkers, die 20 
bezoekers hebben in plaats van 1 imker met 400 gasten. Bekendheid geven is 
moeilijk, vooral bij de pers. Van 300 deelnemers schrikt de pers niet, maar als het er 
3000 zijn krijgen we aandacht. Opgaven kunnen alleen via de website gedaan 
worden. Daar staat ook een enquête over de ervaringen van vorig jaar. Er zijn aardig 
wat nieuwe imkers en donateurs bijgekomen dankzij deze Open Imkerijdag. 
Marcel Horck, afd. Tilburg-Udenhout: De Landelijke Open Imkerijdag wordt midden in 
de zomer (vakantietijd), 14 en 15 juli, georganiseerd en daarom is het lastig 
deelnemers te vinden. 
Wim Oerlemans: We zijn ooit begonnen met het tweede volle weekend van juli, 
omdat we allemaal vakantie hebben. De discussie is er, maar toch willen we aan 
deze data vasthouden. 
Jan Bruurs, afd. Walcheren: Zal de Landelijke Open Imkerijdag weer met de 
Vlinderstichting worden georganiseerd? 
Wim Oerlemans: De Vlinderstichting had weinig informatiemateriaal in te brengen. 
Zoek in dit Jaar van de Bijen samenwerking de partners in dit project. 
Bob den Held, afd. Duin en Kogge: De bij op vlag van de Landelijke Open Imkerijdag 
lijkt eigenlijk op een wesp. 
Wim Oerlemans: we zullen hier bij de volgende editie op letten. 
Tineke Brascamp, hoofdredacteur Bijenhouden: Er komt aandacht voor het 
bijenhouden in het juninummer. Dit wordt de opvolger van het voorlichtingsblad, dat 3 
jaar geleden werd samengesteld. Ieder lid krijgt 2 nummers toegestuurd. De leden 
mogen 1 exemplaar niet houden, maar worden verzocht dit uit te reiken aan iemand 
die maar enigszins flirt met de gedachte bijen te gaan houden. 

b) Floriade 
Rob Nijman: Het is best moeilijk om de Landelijke Open Imkerijdag te promoten. 
Vanuit het Jaar van de Bij zijn we prominent aanwezig in het radioprogramma Vroege 
Vogels op zondagmorgen. Tegen de tijd dat de Landelijke Open Imkerijdag nadert zal 
Vroege Vogels daar ook aandacht aan besteden. En natuurlijk ook aan het 
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Bijenpaviljoen op de Floriade, opgenomen in de Vroege Vogels route. Jan Slots is 
helaas verhinderd. De helft van de opbrengst van een daar te verkopen usb-stick met 
gestileerde bij gaat naar Cordaid, een stichting die imkers in derde wereldlanden 
helpt. De groep Limburg is 4 jaar bezig geweest met de voorbereiding van het 
Bijenpaviljoen: 9 actieve imkers uit Limburg en Rob zelf als gedelegeerde uit het HB. 
Een keer in de maand wordt vergaderd in Weert of op het terrein van de Floriade. Dit 
is de vierde keer dat de bijenteelt aanwezig is op de Floriade. In samenwerking met 
een architect, studenten van de Hogeschool Zuyd, vormgevers, kortom mensen die 
niets van bijenteelt wisten, is er een paviljoen neergezet, waarin de bij centraal staat. 
De Floriade duurt van 5 april tot 7 oktober. Bij binnenkomst kan je een handscanner 
krijgen, die of nectar of stuifmeel scant. Zo ga je als een bij door de tuin van het 
paviljoen. 25 bijen vliegen rond met een chip. Het bijenpaviljoen hoorde onlangs tot 
een van de 3 beste paviljoens in het gedeelte Education & Innovation van de 
Floriade. 
Het Bijenpaviljoen, dat ca. 300.000 euro heeft gekost, wordt verkocht aan een kasteel 
in de buurt van Maastricht. Het wordt dan het onderkomen van de NBV-afdeling 
Mergelland. 

 

c) Presentatie Jaar van de Bij 
Aat Rietveld: Het Jaar van de Bij is een enorme kans voor ons om de bij onder de 
aandacht te brengen. Er zijn in Nederland 300 soorten. De panelen, waarvan enkele 
tijdens deze ALV tentoon staan opgesteld, hebben rond de 8000 euro gekost, maar 
zijn extern gefinancierd. Het zijn er totaal 21. Ze zijn te huur via Marga Canters in het 
Bijenhuis.  De pdf-bestanden kunnen bij de NBV gekocht worden, zodat een ieder ze 
op zijn eigen manier vorm kan geven. De kosten zijn 10 euro per bestand. 
Uitgebreide informatie hierover wordt in Bijenhouden gepubliceerd. Er zijn 3 sets 
panelen beschikbaar. 
Het Jaar van de Bij is een initiatief van de partners: de Bijenstichting, KNNV, 
Eis/Naturalis, IVN en NBV. Het programma Vroege Vogels zal veel aandacht aan dit 
onderwerp besteden. Plaats uw activiteiten op de agenda van de website van het 
Jaar van de Bij. Maak overal gebruik van, ook van het logo, en werk samen met 
andere (plaatselijke) organisaties. Tot nu toe verloopt alles uiterst succesvol. Samen 
staan we sterk voor een betere natuur. 

 
Mededelingen: 
Jan Dommerholt: Afmeldingen voor deze vergadering worden vermeld in de notulen.  
Schriftelijke vragen over de financiën zijn niet binnengekomen. 

 

4) Jaarverslag 2011 
Jan van Giessen, afd. Steenwijk: Het stukje over de verontreinigde suikersiroop vermeldt 
dat de vergoeding niet afdoende was, maar wel is geaccepteerd. Dat iedereen het heeft 
geaccepteerd wil niet zeggen dat iedereen er helemaal happy mee was. 
De aanwezigen stemmen in met het Jaarverslag.  
 

5) Financiële stukken 
a) Jaarrekening 2011 

Bert Willigenburg, penningmeester: De verslaglegging was in het verleden 
geconsolideerd. In 2010/2011 hebben we de verslagleggingen intern voor onszelf 
gewijzigd, door handel en vereniging te splitsen. Van de vereniging heeft u een 
overzicht van balans en verlies- en winstrekening ontvangen. Van handel slechts een 
hele korte verslaglegging, daar wij het niet verstandig achten om deze cijfers 
publiekelijk te verspreiden. Jeroen Vorstman of Bert Willigenburg kunnen er vragen 
over beantwoorden. Bert dankt de medewerkers van het Bijenhuis, die zeer goed 
hebben meegewerkt om de zuiverheid in de posten te realiseren. Ook dank aan de 
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groep Limburg, die tips en aanbevelingen hebben gegeven. Het proces is zorgvuldig 
gevoerd in samenwerking met onze accountant. 

b) Verslag kascommissie 2011 
Jan Dommerholt: De kascommissie wordt vertegenwoordigd door Jan Bruurs en 
Wouter Schouwstra. 
Jan van Giessen, afd. Steenwijk: Aanvankelijk was in de begroting voor 2011 een 
tekort van 40.000 euro. Het resultaat is 10.000 euro positief uitgevallen. Dat komt 
neer op een verschil van 50.000 euro: 20%. Kunt u stellen dat u de financiële 
administratie onder controle heeft? 
Bert Willigenburg: Er was inderdaad een fors verschil tussen begroting en resultaten 
bij de vereniging. Daarvoor zijn 2 voorname redenen: 1) het aantal leden was meer 
dan begroot en 2) zoals reeds geschreven: de post salarissen was foutief begroot; de 
reden hiervoor kon niet getraceerd worden. Wellicht is dit te wijten door de aanvang 
van het penningmeesterschap van de spreker. 
Jan van Giessen: Kunnen we komend jaar dan weer zulke verschillen verwachten? 
Bert Willigenburg: In ieder geval niet in de post salarissen. 
Jan Bruurs, lid kascommissie: We hebben onze conclusies getrokken en doen 
aanbevelingen om het hoofdbestuur en in het bijzonder de penningmeester te 
dechargeren. 
Bert Willigenburg: In het kader van het proces administratie en de resultaten stel ik de 
scherpe en kritische bijdragen van de kascommissie zeer op prijs. 

c) Vaststellen jaarrekening 
Jan Dommerholt vraagt de aanwezigen instemming met de financiële jaarrekening 
2011. Die wordt gegeven. 

d) Decharge verlenen aan het bestuur 
Applaus voor decharge 

e) (her)benoeming kascommissie 
Jan Dommerholt: De leden van deze commissie zijn Leo van Dinter, Jan Bruurs, 
Wouter Schouwstra en Henk Buter. Deze leden worden door de ALV benoemd voor 
maximaal 4 jaar. Ieder jaar treedt er een af en wordt een opvolger benoemd. Dit jaar 
is Leo van Dinter aan de beurt of af te treden. In de plaats van Leo willen wij u 
voorstellen te benoemen de heer Henk Schepers uit Noord-Sleen (groep Drenthe). 
Henk Schepers is niet aanwezig. 
Uit de zaal wordt gevraagd op welke eigenschappen er wordt geselecteerd. 
Bert Willigenburg: Voor de leden van de kascommissie is geen uitgebreid profiel 
geschreven. Er wordt gekeken of iemand verstand van cijfers heeft en gewend is 
daarmee om te gaan. 
Jan Dommerholt: Hiermee is Henk Schepers benoemd tot lid van de kascommissie. 
Wouter Schouwstra zit nog maar 1 jaar in de kascommissie, maar als u hem onder 
punt 9 benoemt tot hoofdbestuurslid is dat niet verenigbaar met het lidmaatschap van 
de kascommissie. Wij stellen voor Wil Timmermans in zijn plaats te benoemen als u 
instemt. Wil is accountant en komt uit de vereniging Mergelland in Limburg. De leden 
stemmen in met applaus. 
Bertie Klein Elhorst, afd. Ruurlo: Het is gebruikelijk dat de leden de kascommissie 
kiezen en niet het bestuur. 
Jan Dommerholt: Dat is waar. Het is uw vooruitgeschoven post om controle te doen 
op het HB. Wij helpen u door voorstellen te doen. 
Onbekende spreker stelt voor dat de kascommissie de voordracht doet  en niet het 
HB om de noodzakelijke onafhankelijkheid te bevorderen.. 
Jan Dommerholt: . Het voorstel zal in het HB besproken worden. 
We nemen afscheid van Leo van Dinter, vele jaren een trouw en kritisch lid van deze 
club. Leo kan helaas vandaag niet hier zijn. Ook Wouter Schouwstra wordt bedankt 
voor zijn jaar in de kascommissie. 
Wouter Schouwstra vraagt zich samen met zijn collega kascommissielid af, hoe ze 
aan kandidaten kunnen komen. Hij vraagt de leden zo veel vertrouwen in het HB te 
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hebben dat we er niet aan hoeven twijfelen dat deze mensen niet te vertrouwen 
zouden zijn. Wie biedt zich nu aan? Niemand meldt zich. 
De leden betuigen hun instemming met de benoemingen met applaus. 

 
6) Concept beleidsplan 2012 tot 2016 

Jan Dommerholt: In het concept zijn alle binnengekomen suggesties meegenomen. In 
de statuten staat dat jaarlijks het beleidsplan kan worden herzien. Volgend jaar staat dit 
weer op de agenda met de opmerkingen die hier worden gemaakt. 
Gerrit Freije, afd. Zuidlaren: heeft vragen over de financiering van de biotoopverbetering. 
Het is het Jaar van de Bij. Kunnen we hiervan gebruik kunnen maken om bij goede 
doelen organisaties structurele, financiële ondersteuning te verkrijgen om Nederland 
voor de bijen leefbaarder te maken? De financiële middelen zijn dringend nodig om in 
samenwerking met overheden en landbouw braakliggende terreinen en akkerranden in 
te zaaien met bijvriendelijke planten. 
Jan Dommerholt: Ook dit punt zullen we meenemen in het beleidsplan: goede doelen 
benaderen, samenwerking met andere organisaties van het Jaar van de Bij. 
Gerrit Freije: vraagt om toch een betere wijze van varroabestrijding te ontwikkelen. 
Organische zuren blijken niet altijd effectief genoeg te zijn. In de winter zou chemische 
behandeling tijdelijk aanbevolen kunnen worden. Veel imkers voelen zich meer 
mijtenbestrijder dan bijenhouder en de vrees ontstaat dat hierom veel imkers zullen 
afhaken. 
Jan Dommerholt: We zullen naar onderzoeken kijken. Misschien ook over de grenzen, 
want Aumeier, Liebig e.a. hebben hier goede resultaten mee. 
Jan van Giessen, afd. Steenwijk: Wij vinden dat het beleidsplan concreet, realistisch en 
haalbaar moet zijn: meer meetbaar. 
Jan Dommerholt: We zullen het komende jaar ernaar kijken of we haalbare doelen 
kunnen formuleren. 
Paul Meessen, afd. Gorssel: Iedere suggestie, die hier gedaan wordt, lijkt u mee te 
nemen. U haalt hiermee een hoop werk op uw hals. Wil deze vergadering dat u er wat 
mee moet gaan doen? De opmerking “chemische middelen” hoeft in ieder geval niet 
onderzocht te worden wat afd. Gorssel betreft. 
Jan Dommerholt: De suggestie, die door Gerrit Freije wordt gedaan, is dat wij in het 
beleidsplan aandacht aan deze zaken besteden. Ik vraag niet of u daarmee instemt, 
want het HB neemt alle suggesties mee om te kijken of die in het beleidsplan worden 
opgenomen. 
Henk van der Scheer, afd. NZ-Beveland: Er is onderscheid tussen een beleidsplan en 
een jaarlijks activiteitenplan. In het laatste moet je concreet zijn en in het eerste moet je 
helemaal niet concreet zijn. 
Jan Dommerholt: Het activiteitenplan moet concreet zijn. Voor het beleidsplan haal ik het 
voorbeeld aan van “het ledental moet vergroot worden”. Zet je er bijv. in dat je over 10 
jaar 7000 leden wilt hebben, dan is dat concreet. 
Gerard van Merriënboer, afd. Laren-Blaricum: verwijst naar de tekst op pag. 12: de 
resultaten nationaal en internationaal bij het onderzoek van invloed op bijen van 
insecticiden; dan kan ik me toch voorstellen dat je het zo concreet mogelijk maakt en 
waaraan je wilt toetsen. Hij wil graag weten wat het standpunt en het beleid precies zijn. 
Jan Dommerholt: is blij met deze toelichting. Na de fusie, in 2006, is voor het eerst een 
beleidsplan gemaakt, zodat we ons daaraan konden houden en dat we een richting 
hadden en dat we daaruit afleiden het activiteitenplan, dat een jaarplan was. Heel 
duidelijk is: we moeten hier geen politieke partij of activistische groepering worden; we 
moeten gewoon een bijenclub zijn. 
Cornelis Blokland: ziet Hht beleidsplan als een soort “Quo Vadis”, waar gaan we naar 
toe. Tussen het beleids- en activiteitenplan kan een groot verschil zijn. Af en toe moet je 
bijsturen. 
Jan Dommerholt: denkt dat we het met elkaar eens zijn op dit punt. In de statuten staat 
dat wij de mogelijkheid hebben om het beleidsplan ieder jaar ter discussie te stellen. 
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Gerard van Merriënboer:  heeft bij 3.8 een tekstvoorstel, 
Jan Dommerholt: stelt voor verder te gaan met het beleidsplan en na de motie te 
bepalen wat in het beleidsplan op punt bestrijdingsmiddelen komt. 
Rob Plomp, groep Veluwe-Zuid: wil graag actief meedenken bij het bijstellen van het 
beleidsplan. 
Jan Dommerholt: accepteert het aanbod graag. 

 
7) Concept activiteitenplan 2012 

Jan Dommerholt: Het activiteitenplan is wat summier uitgevallen. Reden is dat het 
beleidsplan net voorligt en het activiteitenplan daarop afgestemd moet worden. 
Jan Bruurs, afd. Walcheren: heeft een brief aan het HB gestuurd over het onderwerp 
neonicotinoïden. Dit is niet vermeld bij de ingekomen stukken of bij het beleidsplan. Hij 
vraagt om meer aandacht over de zorg, die bij heel veel imkers leeft, over de mogelijke 
effecten van die neonicotinoïden op de bijen: de bijensterfte. Deze brief kan betrokken 
worden bij de motie van Veluwe-Zuid. 
Jan Dommerholt: stemt daarmee in. 
Aat Rietveld: Wat niet in het verslag staat is dat we zitting hebben in de landelijke 
vereniging van gewasbeschermingsorganisaties, biociden etc. Dat is geen commissie 
van ons; daarom staat het niet in het verslag. Achteraf gezien is het misschien toch wel 
handig dit in het plan op te nemen. 
Jan Bruurs, afd. Walcheren: Er wordt inderdaad niet getwijfeld over de activiteiten van 
het HB, maar wil wel dat de activiteit zichtbaar naar de leden is. 
Jan Dommerholt: In Bijenhouden komen onze activiteiten ook regelmatig aan de orde. 

 
8) Begroting 2012 

Bert Willigenburg, penningmeester: De begroting voor de handel houden wij intern om 
concurrentieachtige redenen. Afgelopen jaar zijn er de nodige activiteiten, reacties, e-
mails en telefoontjes over de contributie geweest. Een van de vragen was, is het 
mogelijk dat leden, die eigenlijk vinden, dat die contributie te hoog is, een andere vorm 
aan te bieden, in de zin van tientjesleden, donateurs enz. Het HB blijft op het standpunt 
staan, dat imkerleden, lid zijn van een afdeling en daarmee lid van de NBV. Wij zijn geen 
voorstanders voor andere regelingen. Mensen, die donateur van een vereniging willen 
worden, zijn geen imkers. 
Jan van Giessen, afd. Steenwijk: In de begroting 2012 zijn geen opbrengsten uit de 
handel opgenomen. 
Bert van Willigenburg: Voor de handel is ook een interne begroting. Het exacte getal 
17.000 euro is niet opgenomen in begroting voor de vereniging. 
Jan van Giessen: vindt het wenselijk een beknopte weergave van de verwachtingen 
voor 2012 of voor 2013 te zien. 
Jan Dommerholt: vraagt de afdeling Steenwijk voortaan de vragen van te voren 
schriftelijk te stellen, zodat die dan ook in één keer beantwoord kunnen worden. 
Henny Philippens, afd. Wageningen: zou het donateurschap landelijk ingevoerd willen 
hebben en dit niet aan de afdelingen overlaten 
Jan Dommerholt: Er zijn hier 2 verschillende donateursbegrippen. Of we voor 
ondersteuning van de bijenhouderij iets zouden kunnen regelen, staat in het beleidsplan 
en gaan we de komende tijd activeren. Leden van de NBV, leden van de afdelingen: in 
dat kader zijn er donateursmogelijkheden voor mensen die geen imker zijn. 

 
9) Verkiezingen hoofdbestuur. 

Jan Dommerholt: In de vacature, die nog steeds bestaat na het vertrek van Joep 
Verhaegh, wordt Wouter Schouwstra, als opvolger voorgesteld. Een introductie zat bij de 
stukken. Instemmend applaus. 
Aftredend zijn Dirk Brugman, Bert Willigenburg en Rik Snoek. Rik Snoek is vandaag niet 
aanwezig wegens dringende werkzaamheden. Statutair zijn deze drie herkiesbaar. Zij 
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hebben alle drie een periode van drie jaar gedaan en stellen zich beschikbaar voor nog 
een periode. Met instemmend applaus zijn alle drie herkozen. 
Eva Schild is aftredend. Zij heeft een periode van drie maal drie gedaan en is formeel 
niet herkiesbaar, maar Eva stelt zich voor één jaar beschikbaar, opdat wij kunnen 
uitkijken naar een bestuurslid. De aanwezigen stemmen in met applaus. 

 
10) PAUZE 
 
11) Rob Plomp, groep Veluwe-Zuid: Er zijn vele mogelijke oorzaken van bijensterfte: een 

daarvan zijn de chemische bestrijdingsmiddelen tegen insecten, de zogenaamde 
neonicotinoïden. Ik ben nu eenmaal imker en ik hou van bijen. U bent een imker en u 
houdt ook van bijen. Bijen zijn insecten en die houden niet van neonicotinoïden, en ik 
dus ook niet en zo verwacht ik, u dus ook niet. Dat is enkel en alleen omdat het 
insecticiden zijn, letterlijk insectendodende middelen. De groep Veluwe-Zuid vraagt u, de 
NBV, dit standpunt uit te dragen en in te zetten om het gebruik van deze middelen te 
verbieden. De groep Veluwe-Zuid zegt nee en we hopen dat de NBV ook nee zegt: “Nee 
tegen neonicotinoïden, omdat wij houden van onze bijen.” Applaus. 
Rob Plomp leest de tekst van de motie voor: De NBV-Groep Veluwe-Zuid, in vergadering 
bijeen op 4 april 2012, verzoekt het HB met klem om nu snel in deze zaak de 
noodzakelijke acties te ondernemen op basis van het uitgangspunt: “Bij twijfel niet 
gebruiken en dus verbieden.” En dienovereenkomstig dit standpunt naar alle 
belanghebbenden te communiceren. 
Jan Bruurs, afd. Walcheren: Ons gaat het ook om de zorg over het gebruik van de 
pesticiden. Wij hebben het niet in een motie verwoord. De afdeling Walcheren vraagt het 
HB veel nadrukkelijker stelling te nemen tegen de ontwikkeling van het toenemend 
gebruik van pesticiden totdat onomstotelijk is vast komen te staan, dat er geen risico’s 
voor de bijenhouderij aan verbonden zijn. Het kan verwoord worden als 
voorzorgsprincipe, kortom “alleen, tenzij”. 
Mari van Iersel, afd. Tilburg/Udenhout: voelt zich als gewone imker vermalen tussen de 
wetenschappers. De ene roept dat neonicotinoïden schadelijk zijn en de ander roept dat 
ze dat niet zijn. Mijn voorkeur gaat er naar uit om bijenwetenschappers te volgen, en dan 
met name Duitse bijenwetenschappers, die geen verband vinden tussen bijensterfte en 
bestrijdingsmiddelen. Verder zou ik willen opmerken dat veel menselijk gedrag belastend 
is voor de natuur. Tegen al die menselijke gedragingen hebben imkerverenigingen nooit 
actie ondernomen. Met name de organisaties, die bestrijdingsmiddelen toelaten of 
beoordelen. Het verleden heeft laten zien, dat gesprekken van de imkerij met deze 
organisaties iets opleveren. Hij is ervan overtuigd dat alleen maar “nee” roepen tegen 
neonicotinoïden niets voor ons zal opleveren. Als belangengroepering stelt de 
bijenhouderij erg weinig voor. 
Gerard van Merriënboer, afd. Laren-Blaricum:  Denkt dat het belangrijk is, net als de 
indieners, dit voorzorgsprincipe hier toch in te voeren. Hij is vanaf 1975 imker en lid bij 
de ABTB, die een genuanceerd standpunt heeft. Iedereen is bang voor Bayer, voor 
schadeclaims. Steeds meer mensen zeggen: “Doe meer aan bijenbescherming, meer 
aan diversiteit, pollen”. Dit wordt soms misbruikt om ons van die andere mening af te 
houden. Het is van belang ons niet steeds in verwarring te laten brengen. 
Aat Rietveld, vice-voorzitter:  Het HB deelt de zorg van haar leden en brengt deze zorg 
steeds actief over op haar gesprekspartners. Wij hebben dat onvoldoende laten zien in 
ons meerjaren beleidsplan en in ons activiteitenplan. Het HB kiest nadrukkelijk voor de 
dialoog en is van mening, dat het steunen van  de motie onze positie in gevaar brengt 
en daarmee de invloed van de NBV teniet doet. Het HB ondersteunt de voorstellen van 
de universiteiten van Amsterdam, Gent en Wageningen om in Nederland een integraal 
onderzoek te doen naar neonicotinen en de invloed op de vitaliteit van bijen. Een 
aanbeveling, die door deze drie universiteiten een aantal weken geleden is gedaan: 
“Doe een groot integraal onderzoek, gebruik veldrelevante doseringen en kijk hoe alle 
factoren op elkaar inspelen.” Het HB zal er alles aan doen om te bevorderen, dat deze 
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onderzoeken daadwerkelijk gedaan worden. Het HB verwerpt nadrukkelijk de stelling in 
de motie, waarin staat dat zij zich enkel laat leiden door de informatie die zij verkrijgt 
vanuit Bijen@wur. Het HB van de NBV neemt volstrekt onafhankelijk haar standpunt in 
betreffende het gebruik van neonicotinen. Wij zijn absoluut niet afhankelijk. U stuurt ons 
regelmatig publicaties, die u in der pers of op internet aantreft. Wij nemen er kennis van 
en baseren ons standpunt daarop. Conclusie: Het HB deelt nadrukkelijk de zorg onder 
haar leden betreffende de mogelijke invloed van neonicotinoïden op de vitaliteit van 
bijenvolken. Het HB zal doorgaan met alles in het werk te stellen om te bevorderen dat 
er in Nederland een breed en integraal onderzoek gedaan zal worden. Het HB zal de 
verworven plaats in het netwerk in het maatschappelijk krachtveld proberen te 
handhaven en met alle partijen rond het onderwerp “bijensterfte” en 
“gewasbeschermingsmiddelen” in gesprek blijven. 
Jan Dommerholt: Als de motie wordt aangenomen, zal het HB die uitvoeren. 
Gerard van Merriënberg: Mist de universiteit van Utrecht in de opsomming: Jeroen van 
der Sluis. 
Jan Dommerholt: Het gaat hier niet om de opvattingen van Jeroen van der Sluis, maar 
over commentaar op publicaties. 
Aat Rietveld: De staatssecretaris heeft drie universiteiten opdracht gegeven om een 
onderzoek te doen. Hij heeft deze bij brief de Tweede Kamer aangeboden met de vraag: 
“Willen jullie een onderzoek financieren zoals in het rapport aanbevolen?” Daar heeft de 
NBV niets mee te maken; de NBV probeert er alleen maar invloed op te hebben. Het is 
een politieke zaak, hij ligt nu bij de Tweede Kamer. 
Simone van der Graaf, afd. Amstelland: Het is nog niet helemaal duidelijk, als de motie 
wordt aangenomen, wat uw actie dan precies is. U geeft aan, dat u dan de zorg 
doorgeeft naar desbetreffende instanties. Ik begreep net dat dat eigenlijk al aan de orde 
is. Ik denk, dat als de motie aangenomen wordt, u een NEE zou moeten verkopen. 
Jan Dommerholt: Het is niet aan de NBV om dat te doen. We zijn geen politiek orgaan. 
We kunnen onze zorg en uw zorg als ALV op betreffende plekken neerleggen. 
Simone van der Graaf: Dat is wat u al doet. Wat draagt het aannemen van de motie hier 
nog aan bij? 
Jan Dommerholt: Het genuanceerde standpunt, dat Aat Rietveld heeft voorgelezen, is 
wat wij communiceerden. We hebben 25 mei verleden jaar overleg met de CtgB 
(Commissie Toelating Gewasbeschermende middelen en Biociden) in het Bijenhuis 
gehad en we communiceren daar mee. Dat is ook voorzorgsprincipe, want er wordt 
geen middel in Nederland gebruikt, dat niet eerst getoetst is. 
Adrie van Bohemen, afd. West-Friesland: vraagt om een schriftelijke stemming. 
Rob Nijman, bestuurssecretaris: legt de stemprocedure uit. 
Jan Dommerholt: De stemcommissie bestaat uit Jos Plaizier, onze notaris, Jaap ten 
Berge, Nico Rovers en Wim Oerlemans. De uitslag volgt. 

 
12) Onderscheidingen 

Jan Dommerholt: Erekorfjes worden uitgereikt aan 
Astrid Schoot, die meer dan 13 jaar bestuurslid van de afdeling Zeist was, cursisten 
begeleid en zeer enthousiast over bijen schrijft. Astrid was redacteur van Bijen en de 
opvolger Bijenhouden. 
en 
Joep Verhaegh, die 46 jaar voorzitter van de afdeling Horst is geweest en zich heeft 
ingezet voor het bouwen en renoveren van ’t Zoemhukske. Joep is drie jaar lid geweest 
van het HB en was initiator tot het inrichten en opzetten van een bestuivingscursus. 

 
13) Communicatie binnen de vereniging 

Jan Dommerholt: Frank Moens, lid van de commissie Communicatie, is sinds 1 maart 
actief als medewerker van de NBV voor een jaar en wel voor 2 dagen in de week. 
Frank Moens: Hiervoor was ik 29 jaar in dienst van de Bomenstichting, die eind vorig 
jaar opgeheven is. Ik ben al 30 jaar imker en al lang bezig met de website van de NBV. 
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Onze missie is de bijenteelt in Nederland te bevorderen. We zijn wel hobbyisten, maar 
zijn belangrijk in de groente- en fruitsector.  We willen dé bijenhoudersorganisatie van 
Nederland zijn. We komen op voor onze leden, zijn een kenniscentrum en onderwijzen 
bijenhouden en publiek erbij te betrekken, zodat ze ook willen gaan bijenhouden. Uit het 
beleidsplan volgt het activiteitenplan, dat kan je omzetten in een communicatieplan en 
daaruit kan weer een mediaplan voortkomen. In dit geval is het mediaplan het meest 
concreet. De mediawerkgroep, onderdeel van de commissie Communicatie, heeft een 
mediamix ontwikkeld. Het doel is de betrokkenheid van de leden te bevorderen. 
We hebben de digitale nieuwsbrief, Imkernieuws, een Facebook pagina en de website, 
waarvan ik al 6 jaar beheerder ben. De site wordt vernieuwd en het is de bedoeling dat 
alle NBV-commissies er hun eigen plek op krijgen. De site wordt zo’n 60.000 keer per 
jaar bezocht, waarvan 51% een nieuwe bezoeker is. Het maandblad Bijenhouden wordt 
zeer gewaardeerd door de lezers. Plan is hetzelfde nieuws op een andere manier te 
brengen: vanaf 2013 van 11 naar 8 edities te gaan. De digitale nieuwsbrief: 
Imkernieuws, zal 6 keer per jaar uitkomen volgens de planning en zo veel vaker als 
nodig. De nieuwsbrief zal korte berichten bevatten. De verspreiding ligt momenteel op 
4300 e-mail adressen. Onderzoek wijst uit, dat de nieuwsbrief iets minder goed gelezen 
wordt dan het maandblad. Voorts kan gemeten worden welke links op onze website 
worden aangeklikt. 
Samenvattend: 

 in 2013 zullen de volgende vernieuwingen worden of zijn doorgevoerd: 

 De website wordt vernieuwd 

 Het tijdschrift wordt omgevormd naar een breder inhoudelijk blad met meer pagina’s 
per keer, maar iets mindere edities per jaar 

 De digitale nieuwsbrief proberen we te verdubbelen naar 12 keer per jaar 

 Sociale media: Facebook zit in de lift, maar ook Imkerforum en Imkerpedia doen mee 
in het geheel 

 Een intranetverbinding voor groepen en leden 

 We proberen de site “de Honingbij” te lanceren. 
Monique Quadackers, afd. Utrecht: Kan de NBV een layout voor de afdelingswebsites 
aanbieden? 
Frank Moens: Nee, de wensen waren te divers. Het format kan gekopieerd worden. 
Simone van der Graaf, afd. Amstelland: Kunnen wij een dochterwebsite opzetten? 
Frank Moens: Nee, om dezelfde redenen. 
Simone van der Graaf: Is er binnen de commissie iemand die de berichten van de 
sociale media leest en erop reageert? 
Frank Moens: We houden het wel bij, maar hebben er nog niet veel ervaring mee. 

 
14) Rondvraag. 

Jan Dommerholt: Afdeling Deurne: Er zijn imkers, die bestrijdingsmiddelen tegen ziektes 
gebruiken, die niet worden toegelaten. Als dit in de media komt hebben we een 
probleem. Wij proberen op alle mogelijke plekken onze imkers te melden dat ze gebruik 
kunnen maken van de toegelaten middelen. Probeer deze boodschap ook in uw 
omgeving te verkondigen. 
Kunnen wij de verkoop van chemische middelen terugdringen? Een actuele vraag in het 
Jaar van de Bij. Het gaat om het verbieden van middelen, maar er zijn ook ketens die er 
uit zichzelf mee stoppen, zie ook de site van het Jaar van de Bij. 
Simone van der Graaf, afd. Amstelland: Het depot in Amstelland heeft materiaal aan 
willen schaffen, dat op dat moment niet voorradig is. Worden daar acties voor 
ondernomen? Het examen voor de basiscursus Bijenhouden is niet gestandaardiseerd. 
Kan er actie op ondernomen worden? 
Jan Dommerholt: Over het eerste deel van de vraag zal met Jeroen moeten worden 
gecommuniceerd. 
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Mari van Iersel, commissie Onderwijs: Het examen voor de basiscursus is niet 
standaard, maar we hebben wel uitgangspunten waaraan de cursus moet voldoen. Er 
zijn leraren, die daar hun eigen aanvullingen bij hebben. Bijenteeltleraren denk niet allen 
hetzelfde over de manier waarop geëxamineerd moet worden. Wel kunnen leraren via 
de website opgaven aanvragen. We moeten er, denk ik, niet naar streven het examen 
voor de basiscursus uniform te maken. 

 
15) Sluiting om 13.30 uur. 

Jan Dommerholt: We danken u voor uw aanwezigheid en dat u zich zo nadrukkelijk in de 
discussie heeft gemengd. Wij wensen u allen wel thuis, nadat onze notaris de uitslag 
van de stemming heeft voorgelezen. 
Jaap ten Berge, namens de stemcommissie:  Er zijn 265 geldige stemmen uitgebracht. 
Er waren 10 stemmen ongeldig. Van die 265 stemmen waren er 15 onthoudingen, 107 
stemmen waren tegen en 143 voor de motie. 
Jan Dommerholt: De conclusie is dat er meer stemmen voor waren dan tegen. We zullen 
daar in het HB gepast mee omgaan. 
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