Concept notulen Ledenraadsvergadering Nederlandse Bijenhoudersvereniging
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Bestuur
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-

Jan Schrage, interim voorzitter
Marleen Boerjan, secretaris
Jan Bruurs, penningmeester
Wilfred Muis
Guido Reijnen

Cooperation Next
LTO-contactpersoon/
VZ Imkersoverleg

Ivan Pouwels (presentatie bij agendapunt 4)
Arie Kreike (presentatie bij agendapunt 8)

Bureau

Nadine Schalk, directeur

Ledenraad

Achterhoek
Baronie
Midden Brabant
Brabant Zuid Oost
Drenthe
Flevoland
Gelders Riv.gebied
Groningen
Limburg
Noord-Holland
Zuid-Holland
Overijssel-Oost
Overijssel-West
Utrecht
Veluwe-Noord
Veluwe-West
Veluwe-Zuid
Zeeland

Afwezig
Bestuur
Ledenraad

Frans Kapsenberg, Paul Meessen,
Gerrit Harmsen (PLV)
Ruud Heijmann
Piet Vriens (PLV)
Willem van Erk, Sjak van Hoof
Roel Broekman
Hajo Witzel
Wouter Strik
Harry Rijff, Jan Kruit (PLV)
Henk van de Ven, Stephan Gross
Cynthia Lionahr-Vernie, Frens Pries,
Jaap Jager
Willy Bos, Edwin van der Drift
John Leerentveld, Rene Pruysers
Veronique Hendriks
Adrie Hottinga
Ronald Floor
Ab Tromp, Paula Swenker, Tineke Brascamp
Rob Vroom

Titia Froma
Jeen Geertsma (Zuid-Holland), Arie van Dijk (Zuid-Holland), Rob Overpelt
(Noord-Holland), Ben Bus (Noord-Holland), Henk van Gerwen (Limburg),
Gerard de Niet (Utrecht)
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1. Opening en vaststellen agenda door voorzitter Jan Schrage
De agenda is vastgesteld.
2. Vaststellen conceptnotulen LR 15-05-2021
Het verslag is vastgesteld volgens de versie die ter vergadering voorligt.
Ten aanzien van de actielijst over het financieel jaarverslag: de penningmeester heeft deze acties
afgehandeld. Uitkomst is dat er vooralsnog geen kaders komen voor investeringen met het
bestaande kapitaal van de vereniging, omdat dat teveel risico met zich meebrengt voor behoud van
kapitaal dat in het verleden door (contributie van) leden is opgebouwd.
Deze terugkoppeling wordt verwerkt in de actielijst in het verslag van deze vergadering.
3. Over het vertrek van Bert Berghoef en hoe verder
Vanwege het onverwachte vertrek van Bert Berghoef leest Jan Schrage een verklaring voor die mede
in overleg met de andere bestuursleden is opgesteld.
Strekking van deze verklaring luidt:
Het vertrek van Bert heeft het bestuur overvallen, maar zij respecteert zijn aftreden. De overige
bestuursleden gaan als één team verder in de lijn die onder voorzitterschap van Bert is uitgezet.
Vervolgens ontstaat discussie over de beste werkwijze tot de voordracht voor een nieuwe voorzitter
te komen. Voorstel is een werkgroep in te stellen die een analyse van wat vooraf is gegaan als basis
neemt voor het opstellen van een nieuw profiel voor de voorzitter.
Omdat bij agendapunt 4 de presentatie “Een toekomstbestendige vereniging” aan de orde is, stelt
het bestuur voor die eerst te doen en de resultaten die daaruit voortkomen mee te nemen voor het
instellen van een werkgroep en de opdracht die daaraan wordt meegegeven. Allen akkoord.
4. Presentatie “Een toekomstbestendige vereniging”
Ivan Pouwels is expert op het gebied van ontwikkelingen waarmee verenigingen en hun besturen in
deze tijd worden geconfronteerd. In zijn presentatie gaat hij in op de ontwikkelingen en wat die voor
consequenties hebben voor van met name het besturen van verenigingen. In het verlengde van deze
presentatie licht Nadine Schalk toe welke stappen de NBV gaat zetten om voorbereid te zijn op de
toekomst. Ter afronding van dit agendapunt geeft Frens Pries een presentatie over de kansen en
mogelijkheden die zich (mede op basis van externe ontwikkelingen) voordoen om als NBV sterk(er)
naar buiten te treden.
Alle bovenstaande (drie) presentaties zijn terug te vinden op Mijn NBV -> Leden -> Presentaties, zie:
https://mijn-nbv.bijenhouders.nl/mijn-nbv/leden/presentaties
5. Voordracht interim voorzitter Jan Schrage
Jan Bruurs neemt bij dit punt de voorzittersrol tijdelijk over.
Omdat in het huidige bestuur geen vicevoorzitter was benoemd, maar het wel belangrijk is dat er
tijdelijk een vervangend voorzitter wordt aangesteld, stelt het bestuur hiervoor uit haar midden Jan
Schrage voor.
Jan Schrage vult aan dat hij de taak tijdelijk op zich neemt. De termijn die hem voor ogen staat, is een
half jaar met als toevoeging dat hij de termijn niet rigide zal hanteren. Het halve jaar is wat hem
betreft liefst korter, maar zo nodig kan de termijn ook iets langer (zij het beperkt) worden.
De Ledenraad stemt in met de aanstelling van Jan Schrage als interim voorzitter.
Besluit
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6. Continuïteit Ledenraad i.v.m. eerste termijn (evaluatie en doorontwikkeling)
De Ledenraad geeft aan dat zijzelf de evaluatie wil organiseren en uitvoeren en daarbij eventueel
ondersteuning wil van externe expertise. Adrie Hottinga biedt aan hiervoor aanspreekpunt en
voortrekker te zijn. Het bestuur is akkoord, maar vraagt expliciet Nadine als directeur van de NBV bij
de uitvoering te betrekken, omdat evaluatie en doorontwikkeling beide aan de orde zijn. Akkoord.
Actie: Ledenraad/ Adrie Hottinga
7. Werkplan & begroting 2022
7.1 Werkplan 2022
De tekstuele verbeteringen die ter vergadering zijn ingebracht en de oproep het taalgebruik waar
mogelijk actiever en concreter te maken, worden nog verwerkt in het voorliggende werkplan.
Met in achtneming van bovenstaande is het werkplan voor 2022 vastgesteld.
Vastgesteld
7.2 Begroting
Penningmeester Jan Bruurs beantwoordt de inhoudelijke vragen die gesteld worden. Ook is de vraag
gesteld of het mogelijk is ½ tot 1 A4 op te stellen met de uitsplitsing van het contributiebedrag naar
bestedingen. Dit verzoek wordt door andere Ledenraadsleden als onmogelijk/onwenselijk
aangemerkt. Het bestuur antwoordt op deze discussie dat die verantwoording al uitgebreid heeft
plaatsgevonden in de zogenaamde ronde langs de afdelingen. Posters waarop exact staat hoe het
geld verdeeld wordt, zijn toen besproken. De posters zijn (nog steeds) terug te vinden op de NBVsite. Uitleg van recenter datum is te zien in het filmpje van de voorzitter en per jaar verschijnt het
jaarverslag met gedetailleerde informatie over waar de contributiegelden aan besteed worden.
Met in achtneming van bovenstaande is de begroting voor 2022 vastgesteld.
Vastgesteld
8. Mededelingen
8.1 Imkersoverleg c.q. honinggelden
Arie Kreike geeft uitleg over de ontwikkelingen binnen het imkersoverleg. Belangrijkste resultaten die
tot nu toe zijn geboekt:
1. Het imkersoverleg opereert als één orgaan bij overleggen met LNV en in EU-verband
2. Arie is voorzitter van het Imkersoverleg voor de eerste termijn van 2 jaar (roulerend
voorzitterschap).
3. Met elkaar hebben de imkersverenigingen die samen het Imkersoverleg vormen (NBV,
Imkers Nederland, Beroepsimkers en de BD-werkgroep) een samenwerkingsovereenkomst
opgesteld
4. Punt 1 in de overeenkomst: op elk overleg met partijen als LNV, EU, VNG, WUR, etc. spreken
de imkers middels dit samenwerkingsverband, betreffende vereniging overstijgende zaken,
met één mond. Doel: voorkomen dat verenigingen tegen elkaar uitgespeeld worden
5. Ook al zal het lastig zijn steeds één gezamenlijke standpunt te bepalen. Regel is dat besluiten
alleen met consensus worden genomen of niet.
Binnenkort gaat voor dit Imkersoverleg spelen dat de regels voor de kastregistratie worden
opgesteld. Er staat op dit moment nog niks vast over het systeem dat er gaat komen, maar in lijn met
wat bij eerdere besprekingen over dit onderwerp is besproken (ook binnen de NBV), wordt ingezet
op registratie van zo weinig mogelijk zaken. Nadine zal als NBV-directeur participeren aan deze
besprekingen. Op dit punt volgt zo spoedig mogelijk terugkoppeling naar de leden (openbaar).
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8.2 Vertrek Ledenraadsleden Cynthia Lionahr & Heidi Hoogvliet
Alleen Cynthia is aanwezig. Zij koppelt terug dat zij goede ervaringen binnen de Ledenraad heeft
opgedaan, maar één termijn voor haar nu voldoende is. Zij sluit niet uit dat zij te zijner weer een taak
oppakt binnen de vereniging.
8.3 Floriade Flevoland (ter vergadering ingebracht)
De NBV zou haar bijdrage invullen door deel te nemen in het project voor een permanent bouwwerk
met functies voor allerlei zaken rondom biodiversiteit. Helaas wil de gemeente de vergunningen voor
het gewenste bouwwerk niet afgeven. Voor de NBV is dat de reden om zich terug te trekken uit de
organisatie van deze Floriade.
Besluit
9. Ingekomen stukken
9.1 Registratie bijenvolken
Bij 8.1 is toegelicht hoe de inbreng van de imkers wordt meegenomen bij het tot stand komen van
het landelijk registratiesysteem.
9.2 Vergoedingen vrijwilligers
In het werkplan 2022 is opgenomen te komen tot een uitwerking van beleid rondom de aan de
vereniging (landelijk) verbonden vrijwilligers. De vergoedingen van vrijwilligers zijn hiervan
onderdeel. Tot dit beleid is uitgewerkt, is de jaarlijks vast te stellen onkostenvergoeding leidend.
Binnen het Imkersoverleg wordt de vergoedingenstructuur BGC (meld plichtige ziekten) geagendeerd
voor afstemming onder de imkersverenigingen en vervolgens, zo mogelijk en zo gewenst, actie
ondernomen richting de overheid. Op termijn zal voor bepaalde taken/functies binnen de (landelijke)
vereniging vergoeding van tijd ook noodzakelijk zijn. Daarvoor is het nodig dat er eerst een
vrijwilligersbeleid wordt opgesteld. Het bureau is bezig met de voorbereidingen hiervoor.
Actie directeur NBV/ Nadine
9.3 Duurzaam bijenhouden: concurrentie honingbijen versus wilde bijen
Als bijlage is informatie toegestuurd over de Amsterdamse situatie. Conclusie: het is belangrijk te
volgen wat via EIS en vergelijkbare kennisinstituten naar buiten wordt gebracht en verder te gaan op
basis van inzichten die dat voor de imkerij oplevert.
Arie Kreike ziet dat vergelijkbare problemen als in Amsterdam zich ook voordoen bij bijvoorbeeld het
Gelders Landschap en gebieden die Natuurmomenten beheert. Hier ligt ook een taak voor het
Imkeroverleg. Hij gaat er zich voor inzetten de kwestie via het Imkeroverleg aan te kaarten bij LNV,
omdat actie op landelijk niveau nodig is. Hij roept de aanwezigen op nu alvast te beginnen met het
naar buiten brengen van het hele verhaal over duurzaam bijenhouden.
Actie Ledenraadsleden
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9.4 Instellen werkgroep opvolging voorzitter
Ter afwikkeling van de bespreking bij agendapunt 3 wordt vanuit de Ledenraad een werkgroep
ingesteld met als opdracht:
- analyse van wat aan het vertrek van Bert Berghoef vooraf is gegaan
- advies opstellen (op basis van analyse)
- advies zo mogelijk inclusief profiel voor de nieuwe voorzitter en in combinatie met de inzichten
die vanuit Ivan Pouwels aan het bestuur en Ledenraad zijn overgedragen.
Leden van de werkgroep zijn: Paula Swenker (vz), Hajo Witzel, Paul Meessen en Veronique Hendriks.
Actie Werkgroep opvolging voorzitter
10. Rondvraag
Is er een register van door de NBV opgeleide cursisten?
Nee: centraal worden enkel erkende bijenteeltleraren geregistreerd (openbaar register via
www.bijenhouders.nl). Zijn organiseren NBV-erkende cursussen en registreren enkel zelf wie er
geslaagd is. Hiervan worden geen uitkomsten teruggekoppeld of centraal geregistreerd.
11. Sluiting

Actielijst
Datum
6-11-2021

6-11-2021

6-11-2021

6-11-2021

15-05-2021

2-11-2019
2-11-2019

Actie
De Ledenraad voert de evaluatie zelf uit.
Externe begeleiding is mogelijk, maar
offertes vooraf overleggen met bestuur
en/of directeur
Actief informeren lokale
verenigingen/imkers over transitie naar
(noodzaak tot) duurzaam bijenhouden
Vrijwilligers:
- Vergoedingsregeling opstellen
- Beleid opstellen
De werkgroep Opvolging voorzitter gaat
aan de slag met de opdracht die vanuit de
Ledenraad is meegegeven
Werkdocument commissie onderwijs:
Samen met bestuur ronde maken langs
afdelingen en document bespreken met als
doel: werk-/kwaliteitsdocument t.b.v. NBVtrainingen en cursussen
Toewerken naar productbegroting
Commissie contributie: ingesteld met Ben
Bus als trekker. In overleg met het bestuur
wordt een plan van aanpak opgesteld
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Door
Adrie Hottinga
(voortrekker)

Status/Deadline

Ledenraadsleden

Directeur & bestuur
NBV

1-1-2022

Paula Swenker, Paul
Meessen. Hajo Witzel,
Veronique Hendriks
Bestuur/ Cie
Onderwijs

Bestuur
Bestuur en Ben Bus

Loopt

Loopt
Loopt
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15-05-2021

Financieel jaarverslag:
- Aanbeveling 1 en 2 vanuit Kascommissie
oppakken
- Kaders ontwikkelen vermogensbeheer en
behoud banktegoeden

Penningmeester

15-05-2021

WBTR: begeleidend schrijven opstellen met
uitleg en ondersteuning voor afdelingen
Notitie naar afdelingen belang
(afvaardiging) Ledenraad
Aanlevering stukken via WeTransfer:
instructie inclusief datum verloop link tot
na vergadering
Floriade Expo en NBV-paviljoen: filmpje op
site zetten
Versie van het maatschappelijk jaarverslag
verbeteren t.b.v. publicatie website

Bestuur/ Nadine

Gereed.
Er komen nog
geen kaders,
omdat dat
teveel risico
met zich
meebrengt voor
behoud van
kapitaal dat in
het verleden
door
(contributie
van) leden is
opgebouwd.
Gereed

Bestuur/ Nadine

Gereed

Laura

Gereed

Laura

Gereed

Bestuur/ Nadine

Gereed

15-05-2021
15-05-2021

15-05-2021
15-05-2021

Besluitenlijst
Datum
6-11-2021
6-11-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021

Actie
Jan Schrage is benoemd als waarnemend voorzitter voor de termijn van een half jaar (of
zoveel korter als langer als nodig) om in de opvolging van Bert Berghoef te voorzien
De NBV heeft zich teruggetrokken uit de organisatie van de Floriade Flevoland
Zittingsperiode van 3 jaar voor de Ledenraad wordt verlengd c.q. uitgesteld met één jaar
vanwege Covid-19.
Cor Weijns treedt aan als nieuw lid van de Kascommissie als vervanger van Frans
Kapsenberg
Titia Froma wordt benoemd als nieuw bestuurslid van de NBV
Guido Reijnen, Jan Bruurs en Bert Berghoef worden herbenoemd voor hun functie in het
bestuur voor een tweede termijn van drie jaar
Wilfred Muis verkrijgt dispensatie om na de statutaire zittingsperiode van drie keer drie
jaar nog voor één jaar in zijn functie als bestuurslid aan te blijven
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