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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld conform het voorliggende voorstel.
2. Vaststellen notulen 20180414 (bijlage 1)
Vragen en opmerkingen n.a.v. de notulen
Lid: Zou het toch verstandig zijn het maximum te bepalen dat de vereniging bereid is te betalen
voor de proces- en andere kosten met betrekking tot de procedure rondom de
kunstsjoemelraat?
Wilfred Muijs meldt dat het proces de afronding nadert. De verwachting is dat de rechter het
Bijenhuis aansprakelijk stelt voor de verkeerde stoffen in de was en veroordeelt tot het betalen
van de proceskosten. Dan moet nog volgen dat de bijenhouders hun schade kunnen verhalen. Hij
voorziet dat daarvoor een mediation traject wordt gestart. De voorzitter vult aan dat eerder is
afgesproken dat de NBV maximaal €20.000,- beschikbaar stelt voor de proces- en bijkomende
kosten. Daar is nu een kleine €10.000,- van gebruikt. Al met al is dus niet te voorzien dat de
kosten de pan uit gaan rijzen.
Met in achtneming van bovenstaande opmerkingen zijn de notulen vastgesteld.
Actie- en besluitenlijst:
Lid:
1. Wanneer gaat het besluit uitgevoerd worden dat het NBV-secretariaat alle stukken voor de
LR ook naar de afdelingssecretarissen stuurt?
2. Vanaf wanneer wordt het besluit uitgevoerd om de notulen van de ledenraadsvergadering,
zodra die in concept gereed zijn, op de website van de NBV publiceren?
De voorzitter antwoordt dat het bestuur zich nog beraad over de uitvoeringsvorm voor beide
besluiten. Hij kondigt aan dat er zo snel mogelijk een schriftelijk antwoord komt.
Lid: Is al bekend wanneer het nieuwe huishoudelijk reglement klaar is?
De voorzitter meldt dat er nog geen actie is ondernomen. Hij kondigt aan dat hij mee gaat doen
met de werkgroep die nu bezig is, maar dan ook meteen de statuten aan de orde gaat stellen.
Tussen beide is een relatie en het is goed om daar tegelijk naar te kijken.
Overige wijzigingen zijn verwerkt in de actie- en besluitenlijst die hoort bij het verslag van deze
vergadering.
3. Vaststellen notulen 20180525(bijlage 2)
Vragen en opmerkingen n.a.v. de notulen
Lid: Herkent niet dat zij afwezig was vanwege wantrouwen vooraf bij het uitschrijven van de
extra LR-vergadering. Andere leden vallen haar bij en het verzoek is het woord wantrouwen in
deze notulen te schrappen.
De voorzitter erkent dat het woord wantrouwen niet goed is gekozen. Dat wordt geschrapt.
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Ter verduidelijking geeft hij aan dat rondom het organiseren van deze extra raad veel gedoe is
geweest. Ook als voorzitter heeft hij nare mails gekregen, omdat sommigen meenden dat het
bestuur te snel opereerde. Kortom, er was geen wantrouwen, maar wel wrevel. Hij hoopt dat
reacties naar elkaar en het bestuur toe voortaan coöperatief en in het belang van de vereniging
zijn.
Vaststellen notulen
De voorzitter meldt vooraf dat als deze notulen worden vastgesteld daarmee ook het besluit is
genomen over de voorgenomen begrotingswijze die op deze ledenraad is besproken en er toe
diende om de aanstelling van de verenigingsmanager mogelijk te maken.
Hij vraagt allen die instemmen met het verslag hun hand op te steken en concludeert
dat allen, min één, instemmen met het verslag.
Daarmee is het voorgenomen besluit over de begrotingswijziging definitief geworden.
Het verslag is vastgesteld met in achtneming van bovenstaande opmerkingen.
4. Mededeling Toekomst NBV
De voorzitter geeft aan de hand van een presentatie toelichting bij de voornemens van het
bestuur voor de komende periode. Samengevat komt het erop neer dat het accent komt te
liggen op de volgende twee zaken:
1. Opstellen verplichtingenboek
Alle verplichtingen die de vereniging is aangegaan worden geïnventariseerd en gebundeld.
Doel: reilen en zeilen van de vereniging transparant maken, zodat degene(n) die met een
vraag komt, vanuit het ‘boek’ een helder en duidelijk antwoord krijgt.
2. Toekomstvisie ontwikkelen
Werkwijze is dat de plannen bij de leden ‘opgehaald’ worden. Dat gebeurt via de ledenraad,
maar ook via de commissies, project ‘NBV het land in’, enzovoort.
Hij benadrukt dat niet verwacht mag worden dat alles vanaf nu snel gaat. Het bestuur
bestaat uit vrijwilligers die elk 1 tot 1,5 dag per week vrijmaken voor de vereniging. Per half
september is ook de nieuwe verenigingsmanager, Nadine Schalk, aangesteld en de
verwachting is dat zij veel in de uitvoering kan doen en resultaten zullen volgen. Maar, de
afdelingen mogen er niet op rekenen dat er decreten komen uit Wageningen. Het wordt
‘halen en brengen’. Centrale gedachte is dat voor een goede toekomstvisie actieve
afdelingen nodig zijn en de ledenraad is daarbij de ‘bemiddelaar’ voor het bestuur. Hij vindt
het belangrijk de ledenraad (en daarmee de leden) op hoofdlijnen op de hoogte te houden
van de stappen die worden gezet. Zijn voornemen is dat te doen via een soort van
tussenberichten. Met andere woorden: een nieuwsbrief van de voorzitter. Wie daarvoor een
pakkende naam weet, mag het zeggen.
5. Ingekomen stukken
Toegelicht door bestuur
5.1 Vraag beschikbaar stellen email gegevens leden aan de ledenraad
Het bestuur realiseert zich dat het prettig is als ledenraadsleden beschikken over de mailadressen
van hun afdelingsleden, maar de wet verbiedt dat.
Er ontstaat een discussie waarin met elkaar wordt uitgewisseld hoe wel over emailadressen kan
worden beschikt en welke aanvullende manieren er zijn om activiteiten onder de aandacht van leden
te brengen.
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Nadine kondigt aan dat contactmogelijkheden met leden optimaliseren één van de eerste dingen is
die zij gaat oppakken. Activiteiten die haar voor ogen staan zijn onder andere:
- leden opnieuw aanschrijven en toestemming vragen voor gebruik mailadres voor
verenigingsactiviteiten
- nieuwe leden bij registratie meteen vragen welk gebruik van hun mailadres is toegestaan
- meer bekendheid geven aan de ledenraad en uitleg over de rol van ledenraadsleden
- gebruik website optimaliseren
Actie Nadine
5.2. Vraag agendastukken en notulen ook naar plaatsvervangende ledenraadsleden
Op basis van de discussie die volgt wordt besloten: voortaan worden ledenraadsstukken meteen naar
leden én plaatsvervangende leden gestuurd.
Besluit
5.3 Voorstel Kees de Vries: Instellen van een werkgroep lezingen
Het voorstel leidt tot veel onderlinge discussie. Met elkaar wordt gedeeld dat het vaak lastig is over
de juiste informatie te beschikken voor het uitnodigen van sprekers. Ook wordt gedeeld dat het
prettig zou zijn als er een database zou zijn waar afdelingen op terug kunnen vallen als zij op zoek
zijn naar een interessante invulling voor een ledenavond.
De voorzitter wijst erop dat de vereniging al over een commissie onderwijs en een commissie
communicatie beschikt. Is het niet beter de werkgroep te vormen met leden uit die twee commissies
en daar de uitwerking neer te leggen? Via de commissie onderwijs kan dan een invulling worden
uitgewerkt voor de kwaliteitscriteria en vanuit de commissie communicatie moet uitgewerkt worden
hoe de kennis wordt gedeeld met de afdelingen.
Allen kunnen zich hierin vinden en Jan Schrage, ook lid van de commissie communicatie, geeft aan
trekker te willen zijn voor deze werkgroep. Hij kondigt aan dat begonnen zal worden met per afdeling
een inventarisatie van sprekers en materiaal te maken. Als uiteindelijk doel ziet hij dat er een
database ontstaat die voldoet aan nog nader te bepalen kwaliteitscriteria en via de site beschikbaar
is voor alle afdelingen en leden.
Actie Jan Schrage e.a.
5.4 Vraag vervolg workshop 11 november
Marleen verduidelijkt dat niet zozeer sprake is van een actieplan; er is een plan opgesteld waarin het
bestuur alle afdelingen langs gaat om ideeën te halen en te brengen. Dat programma wordt
aangeduid met ‘NBV het land in’. Elke bijeenkomst heeft min of meer hetzelfde stramien met als
leidraad de thema’s vanuit de workshop van november. Inmiddels is er zo’n bijeenkomst geweest in
Capelle en Amsterdam. De ervaring is dat de bijeenkomsten een schat aan informatie opleveren en
het is de bedoeling dat zowel de afdelingen als het bestuur oppakken wat op hun pad ligt.
5.5. Vraag behandeling ingediende vragen
De voorzitter meldt dat het bestuur een analyse heeft gemaakt van vragen die, al dan niet via de
agendacommissie, bij haar terecht komen. Daaruit is gebleken dat nogal wat vragen niet zozeer
bespreking vereisen, maar een schriftelijke beantwoording voldoende is. Blijft, dat navolgbaar moet
zijn welk antwoord er uiteindelijk is gegeven. Het bestuur zal hiervoor in overleg met Nadine, maar
ook met de agendacommissie, een oplossing zoeken. Zodra die er is, wordt het gemeld in de
ledenraad.
Actie: Nadine, bestuur, agendacommissie
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De voorzitter vult hierbij aan dat in een vergadering van de ledenraad alleen hoofdlijnen aan de orde
kunnen komen. Het bestuur zit er nog niet lang en hij erkent dat het zoeken is naar de juiste mix van
beleid en praktijk die op een vergadering als deze aan de orde moet komen. Het is zijn wens dat de
vereniging toegroeit naar een werkwijze waarbij in de begroting prestatieafspraken worden
vastgelegd, maar het zal nog wel even duren voor het zover is.
6. Agendapunten
6.1. Verzoek commissie onderzoek
Frens Pries heeft een notitie opgesteld waarin hij bepleit dat er een commissie onderzoek wordt
ingesteld. Doel: als NBV invloed uitoefenen op onderzoek aangaande imkersproblematiek.
Het voorstel krijgt zowel vanuit het bestuur als de leden bijval.
Frens aanvaardt de opdracht om leden voor de commissie te werven en aan de slag te gaan.
Criterium voor deelname in de commissie is dat het leden zijn met kennis en kunde op
onderzoeksgebied en het lobby-gebeuren om geld richting NBV te krijgen.
Guido heeft in het bestuur de portefeuille onderzoek. Hij zegt namens het bestuur toe in de
commissie deel te nemen en te helpen met de opstart.
Actie Frens en Guido
6.2. Nieuwe structuur commissie
Het bestuur heeft kennis genomen van het voorstel en deelt de kritiek die er uit naar voren komt op
het functioneren van het bestuur.
De voorzitter verwijst naar zijn presentatie bij agendapunt 4 en herhaalt dat het bestuur aan de slag
gaat met verbeteringen. Daarbij zullen ook suggesties die in deze notitie staan (over een andere
relatie van bestuur en commissies) meegenomen worden. Hij vraagt nu geen besluit te nemen over
het voorstel, maar eerst af te wachten hoe het bestuur uitvoering gaat geven aan wat hij bij
agendapunt 4 heeft toegelicht. Aftrap is dat het bestuur binnenkort met elkaar aan tafel gaat om af
te spreken hoe de zaken aangepakt gaan worden.
Verschillende leden brengen in dat zij er best wel voor voelen dat het bestuur kleiner wordt en er
meer taken belegd worden bij de commissies. Het bestuur sluit zeker niet uit dat met minder leden
kan worden volstaan. Recent is het bestuur al met twee personen verminderd, omdat Nadine de
overstap heeft gemaakt naar verenigingsmanager en Vincent naar Aruba is verhuisd. Voorwaarde om
verantwoord (verder) in te krimpen is echter dat er eerst een goede inventarisatie plaatsvindt van
taken en verplichtingen. Daar gaat het bestuur nu mee aan de slag. Hij kondigt aan dat dit gesprek
met de ledenraad zeker een vervolg krijgt.
6.3. Vraag stand van zaken cursus ambassadeurs biodiversiteit
Nadine licht toe dat alle beschikbare plekken vol zijn. Kijkend naar de spreiding is de conclusie dat
Nederland aardig ‘gedekt’ is. Alleen vanuit Limburg en Drenthe zijn er geen cursisten. Met de
organisatoren is afgesproken deelnemers uit deze provincies de volgende keer met voorrang te
plaatsen.
De leden geven aan graag op de hoogte te willen blijven van de voortgang van de cursus en de
cursisten. Ook wordt de suggestie meegegeven om het fonds waarover de NBV beschikt open te
stellen voor cursisten zodat zij een folder of iets dergelijks kunnen laten maken voor een opdracht
waarmee zij het veld ingaan. Andere suggestie om de nieuwe ambassadeurs over middelen te laten
beschikken, is een beroep te doen op gelden voor beheer van landschappen (site:
www.landschappen.nl).
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Nadine neemt de suggesties mee en meldt dat al wordt gewerkt aan het uitrollen van een
communicatietraject rondom de cursus en het inzetten van de ambassadeurs.
Actie Nadine
Leendert brengt in dat ook in de commissie biodiversiteit (waar hij deel van uit maakt) is
geconstateerd dat de aandacht voor biodiversiteit groeiende is. Hij kondigt aan dat ook via dat kanaal
meer aandacht voor het thema gevraagd gaat worden van zowel het bestuur als de ledenraad.
6.4. Toegang tot BijenBlog Ben Som de Cerf en toelichting bestuur
De voorzitter meldt dat het bestuur bezig is met het maken van een feitenrelaas om een zo goed
mogelijk zicht te krijgen op argumenten voor en tegen de blokkering. Op de komende
bestuursvergadering ligt het relaas er en neemt het bestuur een besluit. De bestuurlijke afweging
wordt teruggekoppeld naar de ledenraad zodat daar controle plaats kan vinden.
Actie bestuur
6.5. Toelichting door bestuur verzekering naar aanleiding van vragen
Het bestuur heeft contact opgenomen met de assuradeur waar de NBV haar verzekeringen heeft
ondergebracht om antwoord te krijgen op de diverse vragen die vanuit de leden naar voren zijn
gebracht.
Vraag: Hoe is de bestuursaansprakelijkheid verzekerd voor afdelingsbestuurders?
Antwoord: alle gemeenten zijn in het kader van de Participatiewet VERPLICHT voor alle vrijwilligers
een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Nadere uitleg bij dit antwoord zal de
assuradeur op papier zetten en komt via het bestuur naar de ledenraad.
Het antwoord bij de overige vragen (o.a. verzekerbaarheid diefstal volken) wordt ook nog op papier
gezet en komt daarna zo snel mogelijk naar de ledenraad en leden.
De voorzitter kondigt aan dat aan het onderwerp verzekeringen en de vragen die momenteel actueel
zijn ook in het blad aandacht besteed gaat worden. De ledenraad geeft mee om met name over de
bestuursaansprakelijkheid en de wettelijke verplichting van gemeentes voor het verzekeren van
vrijwilligers een duidelijk en permanent artikel te plaatsen op de website. Akkoord
6.7. Vraag m.b.t. planning vergaderingen
De voorzitter kondigt aan dat de planning van de ledenraadsvergadering voor 2019 zo snel mogelijk
wordt gemaakt. Desgevraagd zegt hij toe dat geprobeerd gaat worden rekening te houden met
andere NBV- of NBV-gerelateerde bijeenkomsten.
Actie secretaris, Nadine
Pauze en lunch 12.30 - 13.15 uur
6.6. Presentatie Bijkersgilde voor keurmerk honing door Wim Oerlemans
Wim Oerlemans legt uit dat het Bijkersgilde een inventarisatie heeft gemaakt van alles wat nodig is
om tot een honingkeurmerk te komen, inclusief een financiële uitwerking. Hij geeft de aanwezigen
gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van de stukken die zij hierover hebben ontvangen.
Daarbij zijn twee vragen leidend:
1. Hoe kijkt men binnen de NBV aan tegen het instellen van een keurmerk?
2. Voelt men ervoor samen met het Bijkersgilde op te trekken om het keurmerk tot stand te laten
komen?
Uit de bespreking volgt dat er wel draagvlak is om te komen tot een keurmerk, maar er zijn ook veel
kanttekeningen. Grootste vrees is dat met name voor de kleine imkers het verkrijgen van het
keurmerk te duur wordt. Pluspunten zijn dat er kwaliteitsgaranties komen (‘afzetten’ tegen
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goedkope buitenlandse honing), eerder zicht op collectieve verontreiniging (voorbeeld ter
vergadering van bittere honing in Zuid-Holland vanwege bespuiting gewassen met zelfbestuivers),
professionalisering NBV, ….. .
Naarmate de discussie voortduurt wordt duidelijk dat de tijd nog niet rijp is te besluiten wel/niet
door te gaan met het toewerken naar een keurmerk.
De voorzitter kondigt aan dat het bestuur aan de slag gaat met het opstellen van uitgangspunten die
mee genomen moeten worden om aan het traject om tot uitrol van een keurmerk te komen mee te
doen.
Actie bestuur
7. Uit de ledenraadscommissies
7.6. Commissie Huishoudelijk Reglement
Punt is besproken naar aanleiding van het aan de orde stellen van de actielijst bij agendapunt 2.
8. Rondvraag
Lid: Kan er een commissie ingesteld worden voor jeugd-/kinderactiviteiten?
De voorzitter kondigt aan de vraag te gaan bespreken in het bestuur.

Actie bestuur

Lid: Waarom wordt er vanuit de NBV zo weinig getwitterd?
Nadine zal kijken hoe het gaat en ook de commissie communicatie zal er zich over buigen.
Lid: Ervaart geregeld dat er imkers zijn die niet meer bij de NBV zijn aangesloten, maar nog wel
uitspraken doen namens de NBV. Daarbij hoort zij ook geregeld dingen die niet (meer) waar zijn.
De voorzitter vertrouwt erop dat er weerwoord komt van ‘echte’ NBV-ers, maar ook van alle imkers
die bijhouden wat er op bijengebied aan de hand is.
Lid: Meldt dat hij zich als imker en burger heeft ingezet om voor Hilversum het predicaat ‘bij
vriendelijke gemeente’ te verwerven. Dat is gelukt. Effect is dat er nu een bijenconvenant ligt en er
vervolgacties komen. Hij geeft de anderen mee zijn voorbeeld te volgen.
Lid: De link op de site naar de ledenraad heeft nog weinig ‘vulling’. Kan dat verbeteren?
Het bestuur gaat er werk van maken.
Actie bestuur
Lid: Via, via heeft zij gehoord dat in een gemeente kasten van een imker zijn vernield. Dat is gemeld
bij de politie, maar die onderneemt geen actie. Zijn er wellicht via het bestuur mogelijkheden om te
bewerkstelligen dat er toch iets gebeurt?
De voorzitter antwoordt dat het bestuur geen vertegenwoordigende taak heeft naar of in gemeentes
en dus niet actief iets kan ondernemen.
Paul van Doremalen meldt dat hij afscheid neemt als lid van de ledenraad. Hij blijft echter nog wel
actief in de commissie onderwijs. Er volgt een warm applaus als dank voor al het werk dat hij in de
afgelopen jaren al voor de vereniging heeft gedaan. Paul heeft/zal zijn groepsbestuur hierover
geïnformeerd; zij zullen de werving voor een nieuw ledenraadslid oppakken.
Actie Paul
Marleen Boerjan en Jan Schrage melden dat het verslag van de bijeenkomst ‘NBV ’t land in’ die
recent in Amsterdam heeft plaatsgevonden zo snel mogelijk aan alle ledenraadsleden wordt
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toegestuurd. Zij bedanken de ledenraadsleden uit Noord-Holland en de aanliggende polders die mee
hebben gedaan om de uitvoering tot een succes te maken.
Lid: Meldt dat hij op 20 september jl. heeft meegedaan aan de Nationale Bijendag. Hij geeft mee
alert te zijn op de publicaties die hierover volgen, omdat de bijeenkomst veel interessants heeft
opgeleverd en er ook nieuwe activiteiten zijn aangekondigd die passen in het grote geheel van het
bijenstrategieprogramma.
9. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 14.25 uur de
vergadering.
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Actielijst
Datum

Actie

Door

22-9-18
22-9-18

Link ledenraad NBV-site: zorgen voor ‘vulling’
Twitteren: huidige praktijk onder de loep nemen

22-9-18
22-9-18

Commissie jeugd-/kinderactiviteiten: ja/nee
Keurmerk honing: uitwerken uitgangspunten NBV
ter voorbereiding op (eventuele) uitrol
Bijenblog: voorbereiden besluit over wel/niet vrij
toegankelijk voor niet NBV-leden
Jaarplanning maken voor vergadering ledenraad
2019
Cursus ambassadeurs biodiversiteit: ervaringen
en (vervolg)acties delen met ledenraad
Commissie onderzoek:
- wordt ingesteld conform het voorstel dat
ter vergadering is ingediend
- Frens Pries is trekker
- bemensing wordt geregeld volgens
afspraken die in de LR zijn gemaakt.
Behandeling ingediende vragen: oplossing
uitwerken om te voorkomen dat vragen
onbeantwoord blijven
Werkgroep lezingen:
- Werkgroep bestaat uit subgroep vanuit
Cie onderwijs, Cie communicatie en
anderen die zich aanmelden
- Jan Schrage is trekker
- Uitbreiding van de werkgroep wordt nog
ingevuld, ook met leden/lid uit de
commissie onderwijs
- Einddoel: database op basis van
a. Inventarisatie huidig aanbod
b. Toetsing op kwaliteit
c. Plaatsing op website
Optimaliseren werkwijze om als afdeling contact
te onderhouden met leden
Tussenberichten: nieuwsbrief van de voorzitter
om de ledenraad in hoofdlijnen op de hoogte te
houden van de stappen

Bestuur
Cie communicatie,
Nadine
Bestuur
Bestuur

22-9-18
22-9-18
22-9-18
22-9-18

22-9-18

22-9-18

22-9-18
22-9-18

Status/Deadline

Bestuur
Secretariaat/Nadine
Via Nadine
Frens Pries
Guido Reijnen
(bestuur)

Nadine/ Bestuur en
agendacommissie
Jan Schrage
(andere namen zijn
nog aan te vullen)

Nadine
Voorzitter/Secretariaat

1. Verplichtingenboek
2. Toekomstvisie
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14-4-18

14-04-18
14-4-18

14-4-18

22-9-18
14-4-18

14-04-18

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

24-02-18

24-02-18

Huishoudelijk reglement:
- Laatste aanpassingen verwerken
- Agenderen voor vaststelling
Verschillen in contributie: onderzoeken of het
anders, beter kan
Wereldbijendag
- Persbericht verspreiden
- Aandacht voor de dag via eigen
communicatiekanalen
Ledenraad op de hoogte houden van afwikkeling
sjoemelkunstraat en de kosten die daarmee
gemoeid zijn
Zie laatste stand van zaken bij agendapunt 2
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
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?
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HR-commissie
Agendacommissie
Hoofdbestuur
Frank Moens (NBV) –
(plaatst een bericht op
de website)

Gereed

Hoofdbestuur

Gereed

Leden en bestuur

Gereed

Agendacommissie
Leden

Gereed

Hoofdbestuur

Gereed

Hoofdbestuur

Gereed

Agendacommissie

Gereed

De actiepunten zijn
terug te vinden in de
notulen 20180225
onder punt 5
“Ingekomen stukken”
Agendacommissie

Gereed

Agendacommissie

Gereed

Gereed
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Besluitenlijst
Datum

Actie

22-9-18

Stukken voor ledenraadsvergadering naar leden én plaatsvervangende leden sturen

24-4-18

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

24-4-18

Over 2018 verschijnt naast het financiële verslag ook een inhoudelijk verslag

24-4-18

Begrotingswijzigingen worden vooraf aan de ledenraad gemeld

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
22-9-18
11-11-17

Secretariaat NBV mailt alle nodige stukken ook naar de afdelingssecretarissen
Is in uitvoering en schriftelijke uitleg over nieuwe werkwijze volgt via de voorzitter
Notulen Ledenraadsvergadering in conceptversie z.s.m. na de vergadering publiceren op de
website van de NBV
Is in uitvoering en schriftelijke uitleg over nieuwe werkwijze volgt via de voorzitter

22-9-18
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