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1. Opening en vaststellen agenda door voorzitter Bert Berghoef
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij heet in het bijzonder de
twee nieuwe ledenraadsleden voor Zuid-Holland welkom: Heidi Hoogvliet en Roelof Veldhuizen.
De agenda wordt vastgesteld conform het voorliggende voorstel.

2. Presentatie BEEP
BEEP geeft een beknopte uitleg over het hun meetsysteem.

3. Vaststellen notulen 20181215
In de concept notulen staat dat Tineke Brascamp er was en Paula Swenker niet. Dit was exact
andersom.
Cynthia Lionahr meldt dat ze haar vraag waarom andere contributies niet meegenomen worden niet
terug ziet. De voorzitter zegt toe dat deze in overleg met haar zal worden toegevoegd.
Met in achtneming van bovenstaande correctie is het verslag vastgesteld.
Er wordt terugkoppeling gevraagd over 4.2: functie van de ledenraadsleden aangaande commissies.
De voorzitter meldt dat aan elke commissie een bestuurslid is gekoppeld. Verslaglegging van de
commissies komen inmiddels ook naar het bestuur. Het lastige is dat commissies al jaren op een
bepaalde manier functioneren en dat maakt dat veranderen tijd nodig heeft. Het bestuur is met de
commissies in gesprek waarbij ook verplichtingen inzichtelijk worden gemaakt en aan de orde
worden gesteld. Het is een on going proces.
De uniformiteit van cursussen wordt door een ledenraadslid benoemd. De voorzitter benadrukt dat
het doel is dat eindtermen gelijk moeten zijn; het bestuur is hier met de commissie Onderwijs over in
gesprek.
4. Ingekomen stukken
4.1 Aftreden Kees de Lind van Wijngaarden | Ter kennisgeving
De brief van Kees de Lind van Wijngaarden en het proces zijn duidelijk voor iedereen. De groep is op
zoek naar opvolging; tot die tijd zal de plaatsvervanger dienst doen.
4.2 Verzoek ondersteuning Bijendiagnose Team Brabant | Bestuur is gestart met een onderzoek naar
de mogelijkheden met betrokkenen. Ruimte voor aan- en/of opmerkingen
Een kritische opmerking is dat er niets concreet wordt gevraagd t.a.v. de financiën. Sjak van Hoof
geeft aan dat in eerste instantie de vraag is gesteld óf praktische ondersteuning mogelijk is, waarna
de financiële gevolgen verder kunnen worden uitgewerkt. Als blijkt dat een dergelijke steun mogelijk
is, volgt er uiteraard een begroting.
De verenigingsmanager licht toe dat er gestart is met een inventarisatie. Deze komt uit op zeven
actieve groepen verdeeld over het land. Er moet nu onderzocht worden of dit voldoende is en
wat de kosten, investeringen en opbrengsten zijn. Een volgende stap is educatieve steun aan
imkers/verenigingen/cursisten, gericht op preventie/kennisvergroting. De
voorzitter vult aan dat de bestuursleden Marleen Boerjan, Guido Reijnen en Wilfred Muis gaan
Notulen LR NBV 6 april 2019

Pagina 2 van 8

onderzoeken wat dit voor (financiële) consequenties heeft als het wordt uitgerold. De
voorzitter meldt dat de drie genoemde bestuursleden na hun onderzoek hun bevindingen en
mogelijk voorstel t.z.t. zullen voorleggen aan de Ledenraad. Allen eens.
4.3 Richtlijnen bijenhouden | Update huidige acties en vervolgens besluit over extra werkgroep OF
voldoende borging binnen bestaande acties
Met Frens Pries heeft een verkenningsgesprek plaats gevonden n.a.v. dit stuk. Met name om de
vraag “Is een dergelijk onderzoek mogelijk?” te beantwoorden. De mogelijkheden voor een
onderzoek zijn er en de andere betrokken partijen (wetenschap, natuurbeheer, land- en tuinbouw)
worden momenteel benaderd. De vraag is nog of we nu een commissie richtlijnen bijenhouden op
gaan starten of leggen we dit bij de huidige commissies neer? Om daar antwoord op te kunnen geven
moet eerst vanuit de afdelingen inzichtelijk worden in hoeverre deze problematiek bij hen speelt. De
Ledenraadsleden gaan dit bij hun achterban inventariseren. De volgende Ledenraadsvergadering zal
dit vraagstuk weer worden geagendeerd. Actiepunt allen
Frens Pries meldt dat er een kentering plaatsvindt bij de landbouw. Ze beseffen dat ze de
insecten nodig hebben. We moeten gezamenlijk kijken hoe we de insecten in het algemeen van
dienst kunnen zijn. Output: is er concurrentie tussen de honingbij en wilde bij. Frens Pries gelooft in
synergie. Ook natuurbeschermers hebben er baat bij om gezamenlijk natuurgebieden te gaan
verbinden. Landbouw wil graag meewerken, wellicht krijgen we natuurgebieden dan ook mee.
Hajo Witzel meldt dat het imago dat wij mogelijk zouden kunnen krijgen op het moment dat de
publieke opinie vindt dat wij als bijenhouders concurrenten zijn, wij geschaard worden onder de
megastallen etc. Hajo Witzel is niet overtuigd om dit middels onderzoek te weerleggen, omdat we
dan de verdediging in gaan. Hij wil dit aan de wetenschap overlaten en geeft aan dat wij juist in
gesprek moeten gaan met gemeenten, provincies e.d. Ga in gesprek en ontken niet dat er een
probleem aan het ontstaan is.
De voorzitter vat samen: wat we hebben gehoord komt overeen met een open instelling. Laten
we inventariseren wat er is aan bijenvolken en zie jezelf als gesprekspartner voor alle partijen. Durf
ook mensen uit te nodigen voor onderzoek. Op enig moment kom je er niet omheen om het
aantal volken te registreren. Daar lopen we niet voor weg.
Frens Pries sluit af door te melden dat hij als onderzoeker de NBV nodig heeft. Als hij een beurs
aanzoek doet en hij heeft alleen natuurorganisaties, dan krijgt hij de beurs niet. De NBV is een
zeer belangrijke en nodige partner.
5. Agendapunten
5.1 Huisvesting | Informeren status
Bert Willigenburg geeft aan dat hij samen met Leendert Kamerling (bestuurslid) de eventuele
mogelijkheden voor nieuwe huisvesting onderzoekt. Het doel is nieuwe huisvesting te vinden waar
de activiteiten die nu plaatsvinden op het NBV bureau kunnen blijven worden uitgevoerd.
Opgestelde criteria zijn: minimaal een paar kantoorruimtes voor de medewerkers, een toiletgroep,
een archiefgroep en een ruimte voor bestuursvergaderingen en dergelijke kleine groepen. Een extra
faciliteit zou een grote vergaderruimte zijn waar grote groepen ontvangen kunnen worden, zoals ook
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de Ledenraadsvergaderingen. Dit laatste is geen noodzaak. Bert Willigenburg geeft aan dat
ze op dit moment een pand op het oog hebben in de omgeving van Wageningen. Dit pand heeft nog
wel de nodige aanpassingen nodig. De voorkeur gaat uit naar huren, maar het kan ook een aankoop
worden of een mix. Zodra hier besluiten over genomen kunnen/moeten worden, zal de Ledenraad
uiteraard worden geïnformeerd en aangesloten. Het is de taak van alle Ledenraadsleden om hun
achterban hier ook over te blijven informeren zodra er vanuit het bestuur nieuwe informatie wordt
gegeven. Dit laatste wordt met elkaar afgesproken, nadat iemand zorgen uitte over de gevoeligheid
van dit onderwerp.
5.2 Kunstraatproblematiek | Afronden traject
Wilfred Muis doet verslag van het proces omtrent de kunstraatproblematiek. Het ‘pijnpunt’ is dat de
NBV niet kon bewijzen dat de partij in België bewust kunstraat heeft vervuild. De partij in België kon
aantonen dat hij het raat in Duitsland liet onderzoeken. Onze onderzoeken c.q. bewijzen dat
bijenvolken aan het vervuilde raat zijn doodgegaan, bleken niet hard genoeg. Er is een schikking
getroffen met de partij in België. De NBV is toch tevreden over het resultaat: het is op de Europese
agenda gekomen en er gelden betere/duidelijkere normen voor kunstraat.
5.3 Evaluatie Ledenraad | Onderlinge afstemming en samenstellen werkgroep
De voorzitter legt de Ledenraad de vraag voor: gaan we dit jaar evalueren en zo ja, hoe?
Er wordt besloten in het voorjaar van 2020 te gaan evalueren. Besluit
5.3.1 Informele bijeenkomst LR en PLV | Besluitvorming
De voorzitter meldt dat er een informele bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle
Ledenraadsleden en hun plaatsvervangers. De invulling van een dergelijke bijeenkomst zal in één van
de komende vergaderingen aan de orde komen.
5.4 Maatschappelijk & financieel verslag 2018 incl. toelichting | Vaststellen
Jaarverslag 2018
De ledenraad bedankt het bestuur voor het mooie jaarverslag.
Financiële verantwoording 2018
Buitenlandse leden worden niet vertegenwoordigd in de Ledenraad. Er wordt gevraagd naar wat het
lidmaatschap voor de buitenlandse leden inhoudt; wat krijgen zij voor hun lidmaatschapsgeld? Dit is
uitgezocht: buitenlandse leden krijgen dezelfde faciliteiten als Nederlandse leden, dus korting
webshop, kennis & actualiteiten, en Bijenhouden incl. buitenlandverzending á € 75,- per jaar.
5.4.1 Verslag kascommissie | Vaststellen
Er wordt gevraagd waarom de NBV bankrekeningen heeft. Dit wordt uitgezocht c.q. nader verklaard.
Actiepunt Nadine Schalk
Meerdere posten van winkelverkoop ofwel promotiemateriaal hebben een negatief resultaat. Er
wordt opgemerkt dat het nog meer kost, want de tijdsinvestering is niet meegenomen maar wel
nodig. Denk aan voorraad, bestelling, verzending, facturering, etc. Is het mogelijk afspraken te maken
met leveranciers, zodat afdelingen rechtstreeks bij hen kunnen bestellen? Dan blijven we uit van
risico’s en ontlasten we de medewerkers van deze activiteiten.
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De voorzitter geeft aan dat het een overweging waard is binnen het bestuur. Kanttekening:
de verbinding tussen de NBV en haar afdelingen wordt zo wel minimaal. Actiepunt bestuur
De Ledenraad verleent decharge aan het bestuur omtrent het jaarverslag en de financiële
verantwoording 2018, inclusief het verslag van de kascommissie.
5.4.1.1 Samenstelling kascommissie | Benoeming nieuwe leden kascommissie
Ab Tromp stelt zich beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie.
5.4.2 Afscheid Bert Willigenburg als bestuurslid/penningmeester NBV
Bert Willigenburg spreekt een woord van dank uit en neemt afscheid van de Ledenraad.
6. Rondvraag
Er wordt vanuit de groep Zeeland gevraagd om een gemeenschappelijk symposium te organiseren.
De verenigingsmanager meldt dat de NBV in 2022 alweer 125 jaar bestaat. Dat is een mooie
aanleiding om iets dergelijks groots aan te pakken.
Er is veel vraag naar plek voor bijenhouden in Amsterdam, vooral afkomstig van imkers van Imkers
Nederland. De voorzitter geeft aan dat hij dit in een volgend overleg met Imkers Nederland graag
met hen bespreekt. Actiepunt bestuur
Er wordt gevraagd naar de toekomst van de ledenpassen. Op de huidige passen staat een geldigheid
t/m 2020. Er wordt gevraagd of er weer nieuwe passen komen of dat er geen nieuwe passen meer
gaan verstrekken. De verenigingsmanager geeft aan dat het bestuur op zoek is naar een alternatief.
Er wordt een voorstel neergelegd om in elk geval een pas zonder geldigheidsdatum te maken waarbij
men moet betalen voor een nieuw pas indien men deze is kwijtgeraakt.
Frens Pries deelt mee dat hij is gekozen voor de Europese focusgroep “Bee health and sustainable
beekeeping”. Frens Pries roept de Ledenraad op wanneer zij internationale of Europese issues
hebben, ze bij hem terecht kunnen.
Er wordt verzocht om de vragen die bij de agendacommissie zijn ingediend en door het bestuur zijn
beantwoord te bundelen en online beschikbaar te maken op Mijn NBV. Allen eens. Op dit moment
hebben zij een plaats in het informatiebulletin “Vanuit het bestuur”. Mogelijk moeten ze ook
separaat vermeld worden op een aparte locatie. Actiepunt Nadine Schalk
Wanneer wordt bekend wie de biodiversiteitsambassadeurs zijn? De verenigingsmanager meldt dat
op World Bee Day (20 mei a.s.) zij officieel worden gepresenteerd.
Een tip van een ledenraadslid: kijk eens op Facebook: Bijenoase. Een pagina speciaal voor
basisscholieren groep 5 t/m 8.
https://www.facebook.com/bijenoase
Er wordt gevraagd of de NBV een rol speelt bij de toelating van het middel ECOPOL. Het antwoord is
nee.
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Waar liggen de grenzen omtrent de sponsoring ? Welke organisaties ontvangen sponsoring van de
NBV en, welke organisatie sponsoren aan de NBV? Een overzicht wordt op Mijn NBV geplaatst.
Vanuit de nieuwsbrief van de commissie Bijenteelt wordt gecommuniceerd over ingrijpende
besluitvorming omtrent het bijenonderwijs. Is deze commissie tot deze besluitvorming bevoegd? De
voorzitter geeft aan dat hij zich hierin moet verdiepen en op terug moet komen. Actiepunt bestuur
NBV
Kunnen er zomaar bijen (en sperma) worden in- en uitgevoerd? Ja, de NBV heeft geregeld dat leden
via de NVWA hier gratis bevoegdheid voor krijgen. Gaat de NBV nog iets doen met soorten? De NBV
is in gesprek met de Buckfast, Carnica en Zwarte bij vereniging om praktische thema’s, maar wil
onafhankelijk blijven, los van alle rasverenigingen.
Er wordt opgemerkt dat op het moment dat de NBV gaan outsourcen, het de rol/het bestaansrecht
van de NBV raakt. De NBV heeft stappen gemaakt om het Nederlands kweekrecht te behouden door
juist geen patent aan te kunnen vragen op genetisch materiaal van bijen. Een logische vervolgstap is
volgens Wouter om door te gaan met het zuiver houden van de stamboeken. De voorzitter geeft aan
dat dit een gesprek is dat loopt en een punt is op de agenda van het bestuur.
Op 15 en 16 juni a.s. vindt het Floriade Festival plaats. Hajo Witzel vraagt of de eerstvolgende
Ledenraadsvergadering, gepland op 15 juni a.s., om die reden verplaatst kan worden. De voorzitter
legt dit vraagstuk neer bij de agendacommissie. Actiepunt agendacommissie
7. Pauze met lunch eventuele voortzetting vergadering
8. Afsluiting
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
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Actielijst
Datum

Actie

Door

Status/Deadline

6-4-2019

Standpunt Ledenraadsvergadering 15 juni:
wel of niet verplaatsen

Agendacommissie

15 juni blijft
staan

6-4-2019

Besluitvorming commissie Onderwijs in
nieuwsbrief omtrent ingrijpende
veranderingen: nagaan en bepalen
bevoegdheden commissie

Bestuur

6-4-2019

Overzicht vraag en antwoorden online
publiceren

Nadine

6-4-2019

Met Imkers Nederland vraag naar locaties
bijenhouden in A’dam bespreken

Bestuur

6-4-2019

Overwegen verkoop promotiemateriaal
extern uitbesteden/rechtstreeks bij
leverancier

Bestuur

6-4-2019

Toelichting reden meerdere
bankrekeningen NBV

Nadine Schalk

6-4-2019

Inventarisatie achterban concurrentie met
wilde bijen en beroepsimkers (nood
onderzoek en bijenvolk registratie)

Alle ledenraadsleden

15 juni 2019

15-12-2018

Bestuurlijke evaluatie:
expliciet ingegaan op werkwijze en
verbeteringsmogelijkheden van commissies
BEEP uitnodigen voor het verzorgen van
een presentatie over beschikbare apps
1. Erekorfje: regeling actualiseren
2. onderzoeken of signaal jubilarissen
geautomatiseerd kan worden.
Ledenraad evalueren (liefst met externe
gespreksleider)
PowerPoint beschikbaar maken voor LRleden om hun NBV ambassadeurschap
beter vorm te kunnen geven.
Competentieprofiel: nagaan om welk
formulier het gaat en degenen informeren
van wie het profiel nog ontbreekt

Bestuur

1e helft 2019

Voorzitter

Gereed

Voorzitter

Gereed

Bestuur

Voorjaar 2020

Nadine Schalk

Gereed

Voorzitter en Nadine
Schalk

Gereed

15-12-2018
15-12-2018

15-12-2018
15-12-2018

15-12-2018
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Besluitenlijst
Datum

Actie

06-04-2019

Evaluatie van de Ledenraad wordt gepland voor het voorjaar 2020

15-12-2018

Het werkplan 2019 is vastgesteld waarbij aangetekend dat aanpassingen die ter
vergadering zijn afgesproken nog verwerkt worden

15-12-2018

Verzoek verlagen contributie NBV van de afdeling Bussum is ingetrokken, omdat bestuur
uitvoering geeft aan het onderzoeken van de contributiedifferentiatie en het beter
weergeven van het werk dat voor de contributie wordt uitgevoerd. De discussie wordt
gevoerd zodra de bestuurlijke werkgroep alle in’s en out’s rondom het bepalen van de
contributie op een rij heeft gezet en de discussie gevoerd kan worden op basis van een
gedegen voorbereiding.

15-12-2018

De begroting 2019 is vastgesteld waarbij aangetekend dat de aanpassingen die tijdens de
LR-vergadering zijn afgesproken nog verwerkt worden
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