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Vooroverleg Ledenraad zonder aanwezigheid bestuur NBV (verslag door Stephan Gross)
1. Term “vooroverleg” vervangen door “koffiemoment”, want we werken aan het wij-gevoel
en trekken samen op met het bestuur
2. Vraag is of er een groepsmail of groepsapp moet komen?
Geen besluit genomen; dit is een punt voor de agendacommissie voor de volgende
vergadering
3. Er wordt gevraagd naar een jaarplanning voor de ledenraadsvergaderingen die rekening
houdt met de vakanties
Vastgestelde notulen Ledenraadsvergadering 24|02|2018

Pagina 1 van 6

1.

Opening | Vaststellen agenda
Bert Willigenburg opent de vergadering als interim voorzitter. Hij refereert aan de toch wat
‘lastige’ discussie tijdens de vergadering van 11 november jl., maar ervaart de goede sfeer na
afloop van het vooroverleg als positief.
De agenda wordt goedgekeurd.

2.

Juridische aspecten formele installatie Ledenraad
De voorgestelde procedure wordt vastgesteld. De besluiten van de eerste (bij nader order
onofficiële) bijeenkomst worden de besluiten van deze bijeenkomst nogmaals formeel
genomen en vastgesteld, te weten:
Er wordt gevraagd of de concept notulen van de ALV kunnen worden vastgesteld. Henk van
de Ven meldt dat in de notulen staat dat de Ledenraad de Groepen en het Hoofdbestuur
vervangt, maar dit klopt niet. De Ledenraad is een vervanger van de ALV. Dit wordt
aangepast waarna de concept notulen door iedereen worden vastgesteld. En dus worden ook
de nieuwe statuten van kracht.
Kees de Lind van Wijngaarden vraagt van wie het embleem op het Bijenhuis nu werkelijk is.
De voorzitter meldt dat het embleem eigendom is van de NBV. Er is besloten het embleem
op zijn huidige plek te laten hangen; het is enorm zwaar en zal in delen verwijderd moeten
worden. Iedereen kan zich hierin vinden.
Bert Willigenburg wordt benoemd als ad interim voorzitter.
De Ledenraad geeft toestemming voor de juridische procedure m.b.t. de sjoemelkunstraat.
Onderstaande commissies en werkgroepen zijn geformeerd:
Vacaturecommissie (t.b.v. nieuwe voorzitter, penningmeester en bestuursleden)
Peter Veenstra
Jans ter Bork (via Tera van den Heuvel – aanwezig als plaatsvervanger)
Jan van der Stelt
Leendert Kamerling (bestuur NBV)
Bert Willigenburg (bestuur NBV)
Agendacommissie
Tineke Brascamp
Paul Meessen
Marco Kraakman
Bert Willigenburg (bestuur NBV)
Werkgroep HR (ter verbetering statuten en HR)
Kees de Lind van Wijngaarden
Adrie Hottinga
Hajo Witzel
Paula Swenker (via Tiny Smeets – aanwezig als plaatsvervanger)
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Tot slot wordt voorgesteld de notulen van 11 november 2017 aan de notulen van deze
vergadering toe te voegen.
Toevoeging 24-2-2018: naar aanleiding van de goedkeuring van de statuten wordt
aangegeven dat in de toekomst de statuten aangepast moeten worden m.b.t. de rol van de
plaatsvervangende ledenraadsleden en de rol van de agendacommissie.
3.

Vaststellen notulen bijeenkomst toekomstige Ledenraadsleden 11 november 2017
Er wordt gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de sjoemelkunstraat waarvoor er een
limiet van € 20.000,- t.b.v. de rechtszaak is vastgesteld. Volgens het bestuur is er de vorige
vergadering geen limiet vastgesteld. Er wordt afgesproken dat op dit punt de
geluidsopnamen van 11 november jl. opnieuw worden beluisterd.
Er wordt voorgesteld ‘de groepen hebben geen status’ in de notulen aan te passen naar
‘groepen hebben alleen nog een functie bij de verkiezingen voor Ledenraadsleden’.
Tot slot wordt geopperd in de notulen alleen de grote lijnen en besluiten op te nemen zonder
al te veel details. Iedereen is het hiermee eens.
Met bovenstaande opmerkingen worden de notulen goedgekeurd.

4.

Voorstel toekomstige werkwijze inbreng agendapunten
De voorgestelde procedure wordt aangenomen. De voorstellen moeten op tijd worden
ingestuurd en voorzien zijn van een duidelijke onderbouwing. De agendacommissie
selecteert en rubriceert ze op thema. Uiteindelijk beslist het bestuur of en hoe een
agendapunt wordt behandeld. Alle voorstellen gaan gerubriceerd naar de ledenraadsleden.

5.

Ingekomen stukken | Overzicht
De voorgestelde agendapunten met de daarbij geformuleerde acties worden kort besproken:
-

-

-

Meerwaarde creëren voor de NBV-leden wordt als zeer belangrijk gezien. Dit thema
komt in een volgende vergadering aan de orde;
Lijst met bijenteeltleraren op de website wordt gecontroleerd en daar waar nodig
aangepast;
Wat betreft het honingkeurmerk: het is nog niet duidelijk of het Bijkersgilde daarvoor de
aangewezen club is. Hierover volgt nog overleg;
De contributie komt aan de orde op een volgende vergadering als alle financiële stukken
beschikbaar zijn;
Samengaan met andere bijenhoudersverenigingen is nu niet aan de orde. Wel treden we
naar buiten gezamenlijk op, bijvoorbeeld in gesprek met de overheid;
Europese subsidie is in Nederland bestemd voor onderzoek bij de WUR. Bedrag is op
basis van het geschatte aantal bijenvolken in Nederland. Wij zijn een van de weinige
landen die geen verplichte registratie van bijenvolken hebben. De regering verdubbelt
het bedrag, maar dan nog kun je er op het gebied van onderzoek niet veel mee doen;
De Bijenstrategie is mede ondertekend door de NBV (zie bij nieuws op onze website).
Advies is om de Bijenstrategie ook aan (toekomstige) gemeenteraadsleden te sturen. Het
punt bijen op de heide is kort besproken;
Er is een afspraak gemaakt met de voorzitter van Natuurmonumenten over de plaatsing
van bijenvolken in de natuurgebieden. Dit naar aanleiding van een rapport over wilde
versus honingbijen op de Strabrechtse heide.
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6.

Mededelingen
6.1 Stand van zaken m.b.t. kunstraatproblematiek
Er is weinig nieuws. Er is discussie m.b.t tot de vraag of we collectieve gelden inzetten voor
individuele klagers c.q. leden. De voorzitter merkt op dat de NBV de kunstraat heeft verkocht
en daarmee aansprakelijk gesteld kan worden. Zoals gezegd: over een financiële limiet t.b.v.
de behandeling door de rechter worden de afspraken onderzocht.
6.2 Uiteenzetting relatie NBV met Europa, de Nederlandse overheid en Imkers Nederland
Er wordt nu gewerkt aan een nieuw landbouwbeleid: CAP 2020. De bijenhouderij is
onderdeel van het landbouwbeleid. Imkers zijn dus landbouwers. Norbert Erdos, lid van de
Europese Commissie, heeft een resolutie ingediend over de vooruitzichten en uitdagingen
voor de bijenteeltsector in de EU. Deze resolutie is geamendeerd door de Working Party on
Honey (WPOH). De Nederlandse LTO-gedelegeerde Arie Kreike zit in de WPOH en heeft
meegewerkt. Eind februari komt de resolutie in het Europees parlement. Het onderzoekslab
in Leuven gaat zich bezighouden met kwaliteitsstandaarden.
Europa: Horizon 2020
Marleen Boerjan zit in de advisory board van het onderzoeksprogramma “Bee health and
sustainable pollination”. Dit is een grootschalig onderzoeksvoorstel met Prof. Grimm (Leipzig)
als programmaleider. Onderzoekers van WUR-Alterra hebben het voorstel mede ingediend.
Apimondia
NBV is lid van Apimondia. Licentie voor behoud van erfelijke kenmerken van honingbijen: er
kan op erfelijke kenmerken geen licentie aangevraagd worden.
6.3 Toelichting project “Wageningen het land in!”
Wordt door Marleen Boerjan en Jan Schrage georganiseerd. Op 3 april a.s. is er een pilot voor
Zeeland en de Baronie. Alle afdelingsbestuursleden van die regio worden uitgenodigd en
gaan in groepen van vier tot zes personen discussiëren over concrete vragen. Naar
verwachting mondt dat uit in concrete voorstellen. Het gaat om meer contact en luisteren
naar. Het is de bedoeling dit op vier tot zes locaties in het land te doen. MB nodigt alle
Ledenraadsleden uit deze bijeenkomst bij te komen wonen.

7.

Agendapunten
7.1 Concept begroting 2018
Wordt besproken en is vastgesteld. Wat betreft de financiën: het bestuur komt t.z.t. met een
voorstel over onkosten-/reiskostenvergoedingen voor bijvoorbeeld bestuursleden en
commissieleden.
7.2 Werkwijze in relatie tot het openbaar maken notulen Ledenraadsvergaderingen
Vraag is of die zo uitgebreid moeten en of er namen genoemd moeten worden. De
verslaggeving mag globaler.
7.3 Rapportage diverse Ledenraadcommissies
7.3.1 Verslag en toelichting vacaturecommissie
Verslag en toelichting vacaturecommissie: De commissie heeft snel gewerkt. Daarvoor
dank.
7.3.2 Werkgroep Huishoudelijk Reglement | Toelichting concept
Kees de Lind van Wijngaarden geeft aan dat hij zich teruggetrokken heeft uit de
werkgroep HR, omdat “hij zich niet kon vinden in het resultaat van het overleg dat de
andere leden van de werkgroep voor willen leggen aan de Ledenraad. Hij vindt het stuk
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kwalitatief onvoldoende om dat nu te doen en is van mening dat een nieuw bestuur,
samen met een aantal afgevaardigden, een goed doordacht reglement zouden moeten
opstellen dat later aan de Ledenraad kan worden voorgelegd. Daar zal voldoende tijd
voor moeten worden genomen.”
Vervolgens wordt de stand van zaken besproken, met name de toelichtingen
c.q. opmerkingen in het concept HR.
8.

Voordracht benoeming voorzitter en bestuursleden
De voordracht door de vacaturecommissie die door het voltallige bestuur is overgenomen
luidt:
Voorzitter Bert Berghoef en bestuursleden Nadine Schalk, Guido Reijnen en Jan Bruurs,
laatstgenoemde als bestuurslid/penningmeester.
De Ledenraad stemt eerst bij acclamatie in met het aantal van negen bestuursleden. Daarna
met de benoeming van Bert Berghoef als voorzitter en tenslotte met de benoeming van de
andere drie kandidaten als lid van het bestuur.

9.

Datum volgende Ledenraadsvergadering
De volgende Ledenraadsvergadering staat gepland op zaterdag 14 april 2018.

10.

Rondvraag
1.
Is er geen werkgroep drachtverbetering/biodiversiteit?
Daar wordt aan gewerkt door Frank Moens. Aat Rietveld is nu onze groenambassadeur en
Leendert Kamerling zal ook participeren vanuit het bestuur.
2.
Welke initiatieven zijn er op het gebied van verbetering biodiversiteit?
De Bijenstrategie die door 43 organisaties ondertekend is. En Nederland Zoemt, dat zich
vooral inzet voor wilde bijen. Zie de websites www.nederlandzoemt.nl,
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/bijenstrategie en
https://www.bijenhouders.nl/nieuws/nationale-bijenstrategie-ondertekend
3.
Er wordt medegedeeld dat op het Citaverde college gewerkt wordt aan een opleiding
groenambassadeur.
4.
Het Brabants veterinair lab in Diessen biedt een test aan op AVB. Men is vrij om daar
gebruik van te maken, maar bij verdenking is het laboratorium in Lelystad het officiële lab.
5.
Er is een Russisch middel tegen Varroa op de markt dat goed schijnt te werken. Het
schijnt vier oliën te bevatten. Het is echter geen toegestaan middel.
6.
Tot slot wordt de voorzitter nog gecomplimenteerd met de manier waarop hij de
vergadering geleid heeft.

11.

Sluiting
Sluiting door de voorzitter met dank aan alle Ledenraadsleden voor de inzet en de prettige
vergadering. Verder geeft hij alle deelnemers van de vergadering mee na te denken over de
controlerende rol van de Ledenraad, vergelijkbaar met de controlerende rol van de Tweede
Kamer met het bestuur in de rol van ministers in het kabinet.
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Actielijst
Datum

Actie

Door

Status/Deadline

24-02-18

Naluisteren gesprek over mogelijk afgesproken limiet
m.b.t. het juridische proces over de sjoemelraat

Agendacommissie 14-04-2018

24-02-18

Moet er een groepsmail of groepsapp komen?

Agendacommissie 14-04-2018

11-11-17

Besluit over formele aanwezigheid bestuurslid bij de
groepsvergaderingen

ALLEN

Gereed

11-11-17

Document sturen waar alle Ledenraadsleden hun
competenties in kunnen toevoegen

LT

Gereed

11-11-17

Mogelijkheid opvoeren twee verschillende
mailadressen in administratie NBV

SECR

Gereed

Besluitenlijst
Datum

Actie

24-02-18

Alleen op verzoek van het groepsbestuur is een bestuurslid nog aanwezig bij een
groepsvergadering

11-11-17

Secretariaat NBV mailt alle nodige stukken ook naar de afdelingssecretarissen

11-11-17

Notulen Ledenraadsvergadering in conceptversie publiceren op de website van de NBV
z.s.m. na de vergadering
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