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1.
Opening en vaststellen agenda door voorzitter Bert Berghoef
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld conform het voorliggende voorstel.
Vanuit de leden wordt opgemerkt dat, anders dan was aangekondigd, het agendapunt ‘NBV het land
in’ niet is geagendeerd. Toevoeging vanuit het bestuur achteraf: Project NBV ’t Land in is reeds enige
tijd afgerond en na de vorige vergadering is er een uitgebreide terugkoppeling in Bijenhouden
gegeven. Het punt zal niet opnieuw geagendeerd worden, maar wordt volgende vergadering
vervangen door een terugkoppeling van de pilot Land in Jonge Imkers: Meet en Greet.
2.
Vaststellen conceptnotulen LR 06-07-2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Mededelingen
Terugkoppeling uitkomsten ledenonderzoek en commissiedag
De voorzitter verwijst naar de terugkoppeling op schrift van de uitkomsten van het ledenonderzoek.
Het bestuur heeft de uitkomsten eveneens bestudeerd en met elkaar besproken. Allereerste
conclusie is geweest dat de respons groot is geweest. Dat geeft in elk geval aan dat er grote
betrokkenheid is van de leden bij de vereniging en dat de uitkomsten voldoende representatief zijn.
De uitkomsten geven verder aan dat er nog veel werk te verrichten is, maar het blijkt ook dat het
transitieproces zoals dat door het bestuur is ingezet (zoals meer openheid, meer terugkoppeling naar
de leden) door de achterban positief wordt ontvangen.
Naast het onderzoek is er ook een commissiemiddag gehouden. Alle commissies waren uitgenodigd
om naar Wageningen te komen en het programma was erop gericht uitwisseling tot stand te brengen
en op zoek te gaan naar verbindingen tussen commissies en experts die daarin vaak deelnemen.
Nagenoeg alle commissies waren vertegenwoordigd op de commissiedag. De conclusie is dat het een
heel nuttige middag is geweest. Het was goed dat de commissieleden elkaar ‘live’ hebben ontmoet
en ook kennis met elkaar hebben gemaakt. De verwachting is dat experts elkaar nu beter en sneller
weten te vinden en dat zal het commissiewerk zeker ten goede komen. Met elkaar is afgesproken de
commissiemiddag jaarlijks te organiseren. De input die uit deze dag is gekomen is verwerkt in het
jaarplan.
Huisvesting
De voorzitter brengt in herinnering dat vanaf 1 december 2019 de huidige huisvesting niet langer
beschikbaar is. Daarom is gezocht naar een nieuwe locatie en deze is gevonden in het pand aan de
Stationsweg 94a te Ede.
Het is een goede plek, zeker gelet op de gevraagde huurprijs (85 euro per vierkante meter exclusief
NUTS) en de ruimte die het pand biedt. De ruimte is voldoende om het personeel een goede
werkomgeving te geven en er zijn aparte ruimtes voor vergaderingen en overleggen tot 10-12
personen. De locatie biedt echter niet de mogelijkheid vergaderingen te beleggen met grote
groepen. Die zijn er ook niet veel, behalve de Ledenraad en enkele cursusbijeenkomsten. Daarvoor
wordt nu ook al naar elders uitgeweken en dat is dus geen echte verandering ten opzichte van de
huidige situatie. Het verschil in kosten tussen een inpandige vergaderzaal en het extern vergaderen is
minimaal. Bij de beschikbaarheid van een eigen zaal zijn er meer kosten op het gebied van
onderhoud, energie, bevoorrading en facilitaire ondersteuning. Bij een externe zaal wordt zaalhuur
betaald. In beide gevallen worden de kosten van de zaal opgenomen in de cursusbegroting of in de
Notulen LR NBV 2 november 2019

Pagina 2 van 7

bestuurskosten. Vanuit het bestuur zal nog een overzicht worden opgesteld van de te
verwachten kosten voor externe vergaderingen met grotere groepen. Het bestuur is een huurperiode
aangegaan van vijf jaar met daarbij de optie dat dit contract nog een keer met vijf jaar verlengd kan
worden.
In de discussie die ontstaat beantwoordt de voorzitter verduidelijkende vragen, waaronder de vraag
waarom toch niet is besloten een eigen pand te kopen.
Het bestuur legt uit dat het gevolg van koop zou zijn dat de vereniging sterk zou moeten interen op
de financiële reserves. Met het oog op de inschattingen die zijn gemaakt in de meerjarenraming
2020-2024 is dat als onverstandig beoordeeld.
De Ledenraad steunt de overwegingen van het bestuur voor huur in plaats van koop en steunt het
bestuur in haar besluit te verhuizen naar de locatie Stationsweg 94A in Ede.
4.
Concept werkplan & Begroting 2020 (incl. contributie en voorstel belegging)
Bespreking
Jan Bruurs heeft de begroting opgesteld met als leidraad de Meerjarenraming 2020-2024 en het
werkplan 2020. Ook de uitkomsten van het ledenonderzoek en de recente commissiedag zijn er in
meegenomen. Aan de hand van een powerpresentatie geeft hij een uitgebreide toelichting. Tegelijk
met de presentatie geeft hij de leden gelegenheid vragen te stellen en zorgt hij voor beantwoording.
Op basis van de bespreking neemt het bestuur de volgende zaken als ‘huiswerk’ mee voor het maken
van de volgende begroting.
Kosten worden zoveel mogelijk toegerekend aan activiteiten en producten (met als
achterliggend doel dat inzicht ontstaat in de besteding van de financiële middelen die nu niet nader
toegelicht zijn en samen grosso modo de posten ‘personeel en kantoor’ vormen
Actie bestuur
De voorzitter stelt apart de verhoging met 2,50 euro van de jaarcontributie aan de orde.
Hij vraagt tot welke reacties dit in de Groepen heeft geleid.
In de discussie die volgt, zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:
Opmerking: De begroting is ondanks de contributieverhoging niet sluitend. Daarom is een
beroep gedaan op de algemene reserves.
Wens: toewerken naar sluitende begrotingen
a. Er wordt gepleit om de reserves in te zetten voor eenmalige grotere investeringen en
voor grotere projecten als daarmee externe cofinanciering kan worden binnengehaald.
Minder geld vrijmaken voor projecten/activiteiten en daarmee de contributie maximaal
handhaven op het huidige peil.
Herstarten van de discussie over een modulaire opbouw van de contributie (zgn.
cafetariamodel).
Alles overziend stelt de voorzitter voor een commissie in te stellen voor het nader analyseren van de
kaders voor contributiedifferentiatie. Hij vraagt Ben Bus de ‘trekker’ van deze commissie te zijn. Ben
kondigt aan een notitie op dit punt op te gaan stellen.
Actie Ben Bus
Besluitvorming
De voorzitter gaat over tot stemming over de begroting inclusief het onderdeel contributieverhoging.
Hij geeft daarbij mee dat, ook al is de betreffende Groep (in meerderheid) tegen
contributieverhoging, ledenraadsleden een eigen standpunt mogen innemen.
Hij hoopt dat de presentatie van de begroting en de plannen die daarbij horen ‘tegenwicht’ bieden
aan een wellicht te gemakkelijk ‘nee’ vanuit de afdelingen.
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Stemming gebeurt bij handopsteking en de voorzitter concludeert dat een ruime
meerderheid van de Ledenraad voor de Begroting 2020 en de daarin opgenomen
contributieverhoging heeft gestemd. (Verdere uitsplitsing: 6 personen hebben tegen gestemd, 2
personen hebben zich van stemming onthouden).
De voorzitter realiseert zich dat de aanwezigen nu terugkoppeling dienen te geven aan de afdelingen
van hun Groep over dit besluit. Hij geeft mee daarbij gebruik te maken van de toelichtingen die
tijdens deze bespreking naar voren zijn gekomen. Hij verwijst tevens naar het werkplan omdat
daarin staat wat welke projecten en activiteiten de vereniging in 2020 uit gaat voeren.
Voor ledenraadsleden die het (te) moeilijk vinden aan de eigen afdelingen uit te leggen waarom deze
begroting inclusief contributieverhoging is vastgesteld, biedt de voorzitter aan zelf uitleg te komen
geven. Vanuit de aanwezigen wordt daar de suggestie aan toegevoegd een YouTube video/film te
maken waarin de voorzitter toelicht waarom het goed is lid te zijn en te blijven van de NBV. Deze
video zou op de website geplaatst kunnen worden. De voorzitter heeft de suggestie gehoord en zal
zich hierop beraden.
Actie voorzitter/bestuur
Jan Bruurs kondigt aan dat de sheets van de presentatie gepubliceerd worden zodat er gebruik van
kan worden gemaakt bij de komende besprekingen in de afdelingen.
Actie Jan Bruurs/Bureau
In juli 2020 wil de Ledenraad van het bestuur weten of het lukt de begroting 2021 sluitend te maken.
Dan zal ook de Meerjarenraming 2021 – 2025 gepresenteerd worden.
Actie bestuur
Werkplan
Vanwege gebrek aan tijd is het werkplan niet nader toegelicht en besproken.
Voorstel belegging
Jan Bruurs licht toe dat het voorstel niet meer is dan een eerste aanzet van een mogelijke besteding
van een deel van de reserves, mede in het licht van de alsmaar dalende spaarrentes. Het bestuur
heeft zeker nog geen standpunt bepaald en de notitie dient vooral om de opvattingen van de
Ledenraad te vernemen wat betreft het vermogensbeheer van de NBV. Kijkend naar de
Meerjarenraming 2020-2024 voorziet hij bovendien dat een deel van de reserves nodig is om achter
de hand te houden voor investeringen en projecten waar nu nog geen dekking voor voorzien is.
Het voorleggen van het stuk leidt al wel tot reacties met als kernopdracht voor het bestuur: ben
terughoudend met het beleggen van de reserves als daar risico’s aan verbonden zijn. Het gaat om
geld dat door de leden van de NBV is bijeengebracht. De voorzitter concludeert dat er onvoldoende
draagvlak is voor risicodragend vermogensbeheer.
5. Ingekomen stukken
5.1 Affiniteit achterban Ledenraad omtrent onderling fonds bijenkastschade
De voorzitter verwijst naar het stuk dat aan iedereen is toegestuurd.
Nadine Schalk vult aan dat er voor de uitvoering van het schadefonds een commissie van experts
samengesteld dient te worden om de regeling uitvoerbaar te maken en te implementeren. Het
eerste voorstel om te komen tot een onderling fonds is voor commentaar aan de afdelingen
toegestuurd en er zijn veel reacties binnengekomen, zowel positieve als negatieve reacties. Deze
reacties moeten bezien worden en desgewenst geïmplementeerd in de conceptregeling. Nu er geen
kandidaten via de Ledenraad zijn binnengekomen zal een vacature geplaatst worden voor alle leden.
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5.2 Nieuwe hoofdredacteur
De voorzitter meldt dat Huub Beeker voorgedragen wordt als de nieuwe hoofdredacteur van
Bijenhouden. Huub is imker en NBV-lid en hij maakte al deel uit van de bestaande redactie. Het
bestuur steunt zijn voordracht en hij wordt nu ingewerkt door de vertrekkende hoofdredacteur.
De Ledenraad stemt in met de benoeming van Huub Beeker als nieuwe hoofdredacteur van het blad
“Bijenhouden”.
5.3 Samenstelling bestuur NBV
De voorzitter meldt dat de bezetting van het bestuur momenteel onder het minimum aantal van 7
ligt, dat in de statuten is vermeld. Het bestuur ervaart dat een kleiner bestuur ook voordelen heeft
en met name sneller werkt. Inmiddels heeft zich al wel een potentieel nieuw bestuurslid aangemeld:
Dorinde de Tempe. Met haar is afgesproken dat zij eerst een tijdje meeloopt en dan definitief beslist
of zij bestuurslid wil worden.
5.4 Toelichting werkzaamheden Commissie Onderwijs
De voorzitter meldt dat de commissie uit 8-9 personen bestaat. Ter vergadering zijn er nu vier
aanwezig, namelijk Maayke Dutilh-Jansen, commissievoorzitter, Bart Keijser, Mari van Iersel en Paul
van Doremalen. De vier aanwezige commissieleden hebben samen een presentatie voorbereid. Elk
licht toe wat zijn of haar specifieke taak is binnen de commissie en Maayke geeft als voorzitter
tevens een algemene toelichting op het werk van de commissie.
De sheets die horen bij de presentatie zijn als bijlagen toegevoegd aan het verslag.
6.
Rondvraag
Vraag 1
Vanuit de zaal wordt gevraagd of er binnen de NBV ervaring/bekendheid is met het opzetten van
zonneparken en de kansen die hier liggen voor imkers.
Hajo Witzel meldt dat zijn afdeling ook benaderd is. Hij heeft al informatie verzameld en zegt toe die
te delen.
Nadine vult aan dat op het kantoor van de NBV ook informatie beschikbaar is voor het op
bijvriendelijke wijze opzetten van zonneparken. Deze informatie is voor belangstellende afdelingen
beschikbaar.
Vraag 2
Is het mogelijk voor de LR-vergaderingen een jaarplanning te maken?
Het bestuur zegt dit toe.

Actie bestuur

Vraag 3
Een van de aanwezigen vraagt of er zicht op is wanneer de aangekondigde statutenwijziging aan de
orde komt.

De voorzitter antwoordt dat geen vorderingen zijn gemaakt. Het staat op het ‘to do’- lijstje van het
bestuur maar vanwege andere zaken die urgenter waren, is het nog niet opgepakt. Het bestuur pakt
het onderwerp op zodra het kan.
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Vraag 4
Omdat de belangstelling voor de cursus biodiversiteit groot is, is steeds gezegd dat bij het aannemen
van cursisten er op gelet zou worden dat er een goede spreiding is over alle regio’s. Gebeurt dat ook?
Nadine antwoordt bevestigend. Bovendien wordt aan cursisten steeds vooraf gevraagd of zij
daadwerkelijk aan de slag gaan met de kennis die de cursus hen brengt. Het antwoord op die vraag
moet ook bevestigend zijn en speelt mee in het selecteren van de kandidaten.
7.
Afsluiting
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

NB deze notulen zijn door de Ledenraad vastgesteld c.q. goedgekeurd door middel van digitale stemming op 5,
6 en 7 december 2020 vanwege beperkende maatregelen i.v.m. Covid-19.
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Actielijst horend bij LR-vergadering 2 november 2019
Datum
2-11-2019
2-11-2019

2-11-2019
2-11-2019
2-11-2019
2-11-2019

Actie
Toewerken naar productbegroting
Commissie contributiedifferentiatie:
ingesteld met Ben Bus als trekker. In
overleg met het bestuur wordt een plan
van aanpak opgesteld
Filmpje/video: De voorzitter vertelt ‘Wat
doet de NBV met de ledencontributie’
Sheets bij presentatie begroting 2020
publiceren
Sheets presentatie Commissie onderwijs:
toesturen aan Ledenraad
Planning LR-vergaderingen 2020 maken

Door
Bestuur
Ben Bus

Status/Deadline

Voorzitter/bestuur

Afgehandeld

Jan Bruurs/bureau

Afgehandeld

Bureau

Afgehandeld

Bestuur

Afgehandeld

Besluitenlijst doorlopend vanaf dec. 2018
Datum
2-11-2019

2-11-2019
6-4-2019

Actie
De begroting 2020 is vastgesteld, inclusief de verhoging met 2,50 euro van de
jaarcontributie van de gewone leden. Ook de verhoging van de contributie met 1,25 euro
voor jeugdleden en gezinsleden, alsmede de verhoging voor buitenlandse leden met
15,00 euro zijn door de Ledenraad vastgesteld.
Ruud Beeker is benoemd tot hoofdredacteur van het NBV-blad
Evaluatie van de Ledenraad wordt gepland voor het voorjaar 2020

Notulen LR NBV 2 november 2019

Pagina 7 van 7

