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1.

Opening
Algemeen
Bert Willigenburg opent als interim voorzitter de vergadering. Hij meldt blij te zijn met de
grote opkomst, mede omdat het nieuwe bestuur vanaf nu start. Hij geeft de nieuwe
bestuursleden de gelegenheid zich voor te stellen. Hij wenst het nieuwe bestuur, en in het
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bijzonder de nieuwe voorzitter, succes met het uitvoeren van de taken die hen te wachten
staat.
Bert Berghoef neemt vanaf dit punt het leiden van de vergadering over.
Vooruitlopend op de werkwijze die de ledenraad en de leden van hem kunnen verwachten
geeft hij aan dat zijn motto is ‘gewoon doen’. In de wandelgangen heeft hij gehoord dat de
verwachtingen hoog gespannen zijn, maar zijn kanttekening daarbij is vooral realistisch te
blijven. Juist omdat het bestuur uit vrijwilligers/hobbyisten bestaat, is het belangrijk steeds
goed af te wegen wat wel/niet wordt opgepakt. Het gaat niet goed gaat als er teveel hooi op
de vork wordt genomen. Als voorzitter zal hij zijn best doen het bestuur daarvoor te
behoeden.
Hij richt een speciaal woord van dank tot Bert Willigenburg omdat hij als interim-voorzitter
de vereniging door de achterliggende moeilijke periode heeft geloodst.
Het voornemen van dit bestuur is om samen met staf en de ledenraad aan de slag te gaan en
met elkaar te zorgen de NBV goed op de kaart wordt gezet.
Mededelingen
De voorzitter meldt dat Laura voorlopig is uitgeschakeld. De werkdruk is voor haar teveel
geworden. Haar werkpakket wordt nu onder de loep genomen en mede met in achtneming
van de randvoorwaarden die zijn meegegeven vanuit het beperkte budget van de vereniging
wordt gezocht naar een manier om haar werkdruk naar een acceptabel niveau terug te
brengen. Omdat bestuurs- en ledenraadsvergaderingen wel door moeten gaan en een
verslag nodig is, is gezocht naar een externe notulist. Dorothé Wijnen, freelance-notulist en
woonachtig in Wageningen, is benaderd en bereid gevonden het notuleren op zich te nemen.
2.

Ingekomen stukken
- 12 maart 2018: H. Rijff Groningen: geagendeerd bij punt 4.6
- 20 maart Kees de Lind van Wijngaarden: Kees kondigt aan de vragen die in de bijlagen zijn
verwoord bij de rondvraag aan de orde te stellen
- 23 maart 2018 Frens Pries: verzoek tot instellen onderzoekscommissie. Het bestuur meldt
dat de vraag wordt opgepakt in haar komende vergadering. Daarna volgt bespreking in de
ledenraad.

3.

Vaststellen notulen Ledenraadsvergadering 24 februari 2018
p. 2, bij agendapunt 2
Vanuit de Ledenraad wordt voorgesteld de aangepaste zinsnede groepen hebben alleen nog
een functie bij de verkiezingen voor Ledenraadsleden nogmaals aan te passen en te
vervangen door: De hoofdfunctie van de groepen is de verkiezingen organiseren voor de
afvaardiging van de ledenraad
p. 3, bij 3 De Ledenraad vraagt Ledenraadsvergadering te vervangen door bijeenkomst.
p. 4, bij Rondvraag
De ledenraad vraagt of het middel waarop bij 10.5 wordt gedoeld ECOPOL is.
Het antwoord is bevestigend.
p. 5 en 6
De ledenraad vraagt of het naluisteren van de band duidelijkheid heeft opgeleverd over de
limiet aan kosten van het juridische proces over de sjoemelraat. Vraag is ook deze kwestie als
cyclisch agendapunt te beschouwen
De penningmeester antwoordt dat het naluisteren is gedaan. Daarbij is opnieuw vastgesteld
dat er geen maximaal bedrag is vastgesteld. Verder zal hij de ledenraad op de hoogte stellen
indien er meer middelen besteed moeten worden. Inmiddels is er wel nieuws en hij zal
verslag doen bij agendapunt 4.4.
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Het verzoek de kwestie op de komende vergaderingen te bleven agenderen is akkoord.
De ledenraad constateert dat de actie- en de besluitenlijst niet compleet zijn.
Actie: Het bestuur zegt toe het verslag na te lopen en de actie- en besluitenlijst aan te vullen
met de punten die nu nog ontbreken. Marleen
Actie: Overige opmerkingen die recent per mail zijn ingediend en waarop niet meer
voorafgaand aan de vergadering kon worden gereageerd, worden als bijlage aan het verslag
gehecht.
Met in achtneming van bovenstaande zijn de notulen vastgesteld.
4.
4.1

Agendapunten
Herziene procedure indienen agendapunten
De commissie is bezig met het verder vervolmaken van de procedure. Er is bijvoorbeeld een
onderdeel toegevoegd met uitleg over de follow up waarop de indiener van een
agendaverzoek mag rekenen. De commissie is verder nog in gesprek met het secretariaat
over haar rol in het geheel . Zodra het stuk definitief is, zal het aan de Ledenraad worden
toegestuurd.
Vanuit de ledenraad wordt positief gereageerd op de aanpak van de commissie.
De commissie zegt toe dat het stuk aan de LR wordt toegestuurd zodra het af is. Actie

4.2

Verslag eerste pilot “NBV ‘t land in” Zeeland en Baronie door Marleen Boerjan
De secretaris geeft aan de hand van een beamerpresentatie uitleg bij de aanpak en de
ervaringen voor de pilot “het land in”. De presentatie is digitaal beschikbaar en als bijlage bij
het verslag gevoegd.
In de discussie die volgt op de presentatie komen de volgende zaken aan de orde.
- Verschillen in contributie per afdeling leiden tot verwarring.
Actie: het bestuur gaat zich beraden of het anders, beter kan
- 7 Posters die ontwikkeld zijn voor pilot worden beschikbaar gesteld voor gebruik door de
ledenraadsleden. Actie
- Het bestuur beraadt zich of de pilot uitgerold gaat worden. Zij neemt daarbij de
ervaringen mee die de pilot heeft opgeleverd. Actie

4.3

Stand van zaken Bijenstrategie door Frank Moens
Frank geeft uitleg aan de hand van een beamerpresentatie. De presentatie is in digitale versie
beschikbaar en als bijlage toegevoegd aan het verslag.
De presentatie is opgebouwd in drie delen.
De bespreking per deel heeft geleid tot de volgende vragen en opmerkingen.
Deel 1: Bijenstrategie
De LR geeft aan dat er behoefte is aan een nadere bespreking van de Bijenstrategie.
De voorzitter geeft aan dat hij er op vertrouwt dat de agendacommissie dit op gaat pakken.
Suggesties daarvoor vanuit de LR zijn zeker welkom en hij roept iedereen die vragen en
opmerkingen heeft daarmee naar de commissie te gaan. Actie
Deel 2: Nederland zoemt
Vanuit de Postcodeloterij is geld beschikbaar gekomen voor acties om binnen gemeentes
meer aandacht voor bijen te krijgen. De NVB heeft met Nederland Zoemt de afspraak
gemaakt om samen op te trekken.
Deel 3: Opleiding Regionaal groen-ambassadeur NVB
De LR kan er zich prima in vinden dat de opleiding wordt gestart, maar vraagt er wel
aandacht voor de werving van deelnemers zorgvuldig aan te pakken en het belang in het oog
te houden van een goede spreiding van de ambassadeurs over de regio’s.
Frank verduidelijkt dat de uitwerking van de opleiding loopt. Op dit moment is het
programma nog niet af en er zijn ook nog geen concrete aanmeldingen. Zodra de Commissie
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biodiversiteit is ingesteld, wordt die bij dit onderdeel betrokken. Hij vertrouwt erop dat zij de
zaken die nu al door de LR zijn ingebracht, mee gaat nemen.
Naar aanleiding van, maar inhoudelijk los van de presentatie meldt bestuurslid Willigenburg
dat De NVB overleg heeft gehad met Natuurmonumenten. Aanleiding is geweest dat van
diverse kanten was aangekaart dat de opstelling van Natuurmonumenten ‘weigerachtig’ is bij
het plaatsen van bijenkorven op hun terrein. Het gesprek heeft plaatsgevonden op het
hoofdkantoor en de uitleg is geweest dat er geen bezwaar is, mits het niet teveel korven zijn
en er overlegd wordt over plaatsing en spreiding. Het gesprek is zowel door de NVB als
Natuurmonumenten als constructief ervaren en de afspraak is gemaakt voortaan een
jaarlijks overleg in te plannen.
Het bestuur heeft het voornemen ook met Staatsbosbeheer het gesprek aan te gaan en als
dat eveneens positief uitpakt, ook daar voortaan jaarlijks op gesprek te gaan.
Verschillende aanwezigen zijn verbaasd over het antwoord van Natuurmonumenten omdat
zij in hun (afdelings)praktijk geregeld een weigering krijgen. Ook bij Staatsbos beheer is het
lang niet altijd mogelijk afspraken te maken over plekken waar bijenkorven geplaatst kunnen
worden.
De voorzitter doet de oproep negatieve reacties te melden bij het bestuur. Het bestuur zal
die reacties bundelen en zo nodig tussentijds een gesprek aangaan met Natuurmonumenten
of Staatsbosbeheer. Actie
4.4

Stand van zaken kunstraat problematiek door Wilfred Muis
De penningmeester licht toe dat in het laatste gesprek met de advocaat aan de orde is
geweest dat de volgende stap naar alle waarschijnlijk is dat aan de rechter een uitspraak
wordt gevraagd. Al met al is het onoverkomelijk dat de juridische kosten nog verder zullen
oplopen. Er is inmiddels zo’n 6.700 euro uitgegeven, maar hij verwacht dat de kosten in
totaal niet meer dan 10.000 euro gaan bedragen.
De voorzitter kondigt aan de raad op de hoogte te houden van het vervolg en zegt toe dat
het bestuur zuinig maar verantwoord om zal gaan met verenigingsgeld dat met het afronden
van de zaak gemoeid is. Actie

4.5

Verslag standpunten bestuur m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen
Het bestuur stelt zich op het standpunt dat zij tegen het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen is. De vereniging is echter geen actiegroep en bijgevolg
ondertekent zij niet allerhande petities, pamfletten, verklaringen, en dergelijke als zij
daarvoor benaderd wordt. Leden en/of groepen van de NVB zijn wel vrij te tekenen als zij van
mening zijn dat zij daar goed aan doen.
De ledenraad steunt het bestuursstandpunt, maar roept haar wel op met een nadere
uitwerking te komen en beleid te formuleren. Daarbij moet rekening worden gehouden dan
de agrarische sector niet geheel zonder gewasbeschermingsmiddelen. Sommige
imkers/leden zijn ook agrariër. De voorzitter antwoordt dat het bestuur bezig is en ook voor
Frank Moens is het een aandachtsgebied.

4.6

Stand van zaken commissie statuten & Huishoudelijk Reglement
Vanuit de HR-commissie wordt toegelicht dat de reacties die zijn binnengekomen op de
vorige versie in deze versie zijn verwerkt. Leidraad voor het wel/niet overnemen van
suggesties is dat getoetst is of veranderingen in lijn blijven met de statuten. Als daarmee een
afwijking ontstaat, is de wijziging opzij gelegd. De meeste wijzigingsvoorstellen betroffen de
werkwijze voor het rooster van aftreden. Na rijp beraad heeft de commissie vastgesteld dat
de tekst die er nu staat definitief is. De commissie neemt de opmerkingen die tijdens deze
vergaderingen zijn ingebracht mee en toetst die eveneens aan de statuten.
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De commissie voorziet dat zij op de volgende LR-vergadering de definitieve versie van het
huishoudelijk reglement ter vastlegging kan voorleggen. Actie
De voorzitter onderbreekt de vergadering voor een korte pauze met koffie en lunch.
4.7

Vergaderschema 2018
De data van 16 juni en 22 september zijn vastgesteld. Het voorstel voor een LR op 24
november wordt aangehouden totdat duidelijk is of dan geen studiedag is gepland. Besluit

5.

Financiële stukken
A. Financieel verslag
De penningmeester licht toe dat beantwoording van vooraf gestelde vragen per mail heeft
plaatsgevonden. Het waren met name verduidelijkende vragen die geen aanpassing in het
verslag vereisen.
De bespreking die volgt leidt tot de volgende aandachtspunten voor het bestuur.
- De ledenraad wil vooraf geïnformeerd worden over wijzigingen in de begroting die is
vastgesteld voor 2018. Doel: geen verrassingen bij de presentatie van het financieel
jaarverslag over 2018. Besluit
- Naast het financieel jaarverslag is er behoefte aan een inhoudelijk jaarverslag. Doel: inzicht
geven in de voornaamste activiteiten en gebeurtenissen over 2018. Besluit
B. Verslag kascommissie
Simone de Graaf licht de bevindingen van de kascommissie mondeling toe. Het verslag is
ook op schrift gesteld en recent toegestuurd aan de LR.
Het advies vanuit de commissie aan de LR is het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid en het financieel verslag dat daarover is opgesteld.
Het advies wordt bij acclamatie overgenomen.
C. Benoeming kascommissie
Als nieuwe leden worden Frank Kapsenberg en Henri Roskam benoemd. Besluit
De 2 zittende leden Simone van de Graaf en Tonnie van de Hanenberg worden herbenoemd.

Deze laatste zijn volgend jaar aftredend.
6.

Datum volgende Ledenraadsvergadering
De volgende Ledenraadsvergadering staat gepland op zaterdag 16 juni 2018.

7.

Rondvraag
Lid: Welke aandacht gaat het nieuwe bestuur besteden aan
- (toekomst) kleine imkers
- Bestrijdingsmiddelen in de cursus voor beginners
- Wereldbijendag op 20 mei a.s.
De voorzitter begrijpt dat deze punten aandacht verdienen, maar het bestuur treedt pas net
aan en moet zich nog beraden over haar prioriteiten. De Wereldbijendag is al heel snel. De
NBV heeft geen bijzondere activiteiten gepland. Hij zegt toe dat er wel een persbericht
uitgaat en via de eigen communicatiekanalen op de dag gewezen wordt. Actie
Lid: Ervaart dat zijn groepsbestuur matig functioneert. Hij is benieuwd naar ervaringen
elders. Is uitwisseling van ervaringen misschien een manier om verbetering te bereiken?
De voorzitter geeft mee zelf (het begin van) een oplossing te bedenken, bijvoorbeeld door
het in te dienen als thema voor een studiedag.
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Lid: Hoort af en toe dat imkers problemen ondervinden als zij zich willen verzekeren voor
rechtsbijstand of aansprakelijkheid. Is het een optie via de NVB op zoek te gaan naar een
collectieve verzekering?
Het Bestuurslid Leendert Kamerlink heeft naar zo’n verzekeringsmogelijkheid gezocht wordt.
Het is echter niet eenvoudig. Het blijkt soms wel mogelijk de risico’s van het houden van
bijen te verzekeren als aanvulling op lopende verzekeringen. Verzekeraars doen dat echter
elk op een eigen manier en het is verstandig vooraf na te gaan wat wel en niet te verzekeren
valt en tegen welke premie.
Lid: Gaat de invoering van de nieuwe wet op de privacy ook gevolgen krijgen voor de NBV?
De voorzitter antwoordt dat er gewerkt wordt aan een handleiding waarmee de wet kan
worden nagekomen.
Lid: Is ter ore gekomen dat imkers die gewoon waren om korven in de omgeving van
Randwijk te plaatsen nu met beperkingen te maken krijgen vanwege de Proeftuin Randwijk.
De NBV doet hier ook aan mee. Is dat wel een goede keus?
Een lid die nauw betrokken is bij de proeftuin licht toe dat meedoen voor de NBV een manier
is om meer in contact te komen met bestuivers. Er worden zes volkjes van NBV-leden
ingezet. De proef is met opzet klein gehouden om overlast te minimaliseren. Desgevraagd
zegt hij toe de suggestie over te nemen om in de volgende vergadering uitleg over de
proeftuin te geven.
Lid: Omdat het onmogelijk is bijenvolken te verzekeren, hebben imkers vaak een epi-pen
zodat zij zelf handelend kunnen optreden als een bezoeker of voorbijganger allergisch
reageert op een bijensteek. Is het gebruik toegestaan?
Lid: Geeft vanuit zijn ‘verleden’ als arts mee de pen in noodgevallen altijd en direct te
gebruiken omdat het iemands leven kan redden. Zo snel mogelijk daarna moet wel 112
gebeld worden omdat de patiënt toch naar het ziekenhuis moet ter controle.
Lid: vraagt de (her)bevestiging dat de notulen van de vergadering van de LR direct naar de
afdeling worden toegestuurd.
De voorzitter zal er op toezien aangezien het een actie is die de vorige keer al is afgesproken.
8.

Sluiting
De voorzitter dankt allen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 13.40
uur.
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Actielijst
Datum

Actie

Door

14-4-18

Wereldbijendag
- Persbericht verspreiden
- Aandacht voor de dag via eigen
communicatiekanalen
Huishoudelijk reglement:
- Laatste aanpassingen verwerken
- Agenderen voor vaststelling
Ledenraad op de hoogte houden van afwikkeling
sjoemelkunstraat en de kosten die daarmee
gemoeid zijn
Weigerachtige opstelling Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer: voorbeelden doorsluizen naar
het bestuur zodat de voorbeelden aangekaart
kunnen worden in regulier overleg of een apart
‘klachtenoverleg’ kan worden belegd
Nota Bijenstrategie:
-bespreking agenderen voor LR
-input voor agendering aanleveren bij commissie
Pilot “het land in”: op basis van bestuurlijke
evaluatie voorstel uitwerken voor vervolg
7 Posters: beschikbaarheid voor gebruik in de
afdelingen regelen
Verschillen in contributie: onderzoeken of het
anders, beter kan
Procedure indienen agendapunten: toesturen
aan Ledenraad zodra het voorstel gereed is
Verslag 24/2:
- nalopen en besluiten/acties die nog ontbreken
op de besluiten- dan wel actielijst aanvullen
- te laat per mail ingediende reacties als bijlage
aan het verslag hechten
Naluisteren gesprek over mogelijk afgesproken
limiet m.b.t. het juridische proces over de
sjoemelraat
Moet er een groepsmail of groepsapp komen?
Besluit over formele aanwezigheid bestuurslid bij
de groepsvergaderingen
Document sturen waar alle Ledenraadsleden hun
competenties in kunnen toevoegen
Mogelijkheid opvoeren twee verschillende
mailadressen in administratie NBV

Communicatie
medewerker FM,
plaatst een bericht op
de website

14-4-18

14-4-18

14-4-18

14-04-18

14-04-18
14-04-18
14-04-18
14-04-18
14-04-18

24-02-18

24-02-18
11-11-17
11-11-17
11-11-17
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Status/Deadline

HR-commissie
Agendacommissie
Hoofdbestuur

Leden en bestuur

Agendacommissie
Leden
Hoofdbestuur
Hoofdbestuur
Hoofdbestuur
Agendacommissie
De actiepunten zijn
terug te vinden in de
notulen 20180225

onder punt 5
“Ingekomen stukken”
Agendacommissie

Gereed

Agendacommissie
ALLEN

14-04-2018
Gereed

LT

Gereed

SECR

Gereed
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Besluitenlijst
Datum

Actie

24-4-18

Frank Kapsenberg en Henri Roskam zijn benoemd als nieuwe leden van de Kascommissie

24-4-2018

Over 2018 verschijnt naast het financiële verslag ook een inhoudelijk verslag

24-4-18

Begrotingswijzigingen worden vooraf aan de LR gemeld

24-4-18

Data LR-vergaderingen: 16 juni en 22 september. Er komt ook een vergadering in december
maar die datum wordt nog bepaald.

24-4-18

Ontwikkelingen/proces Sjoemelkunstraat wordt cyclisch agendapunt

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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