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1.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij licht toe
dat er drie nogal prangende redenen zijn geweest om de Ledenraad bij elkaar te roepen.
1.
Schorsing van bestuurslid Leendert Kamerling
2.
Meerjarenbegroting 2020-2024
3.
Huisvesting NBV
Hij stelt de agenda aan de orde en constateert dat deze wordt vastgesteld conform het voorstel.
2.

Vaststellen concept notulen LR 06-04-2019
Verslag
Gerrit Harmsen (Achterhoek) was aanwezig en zijn naam moet daarom worden toegevoegd aan de
lijst van aanwezigen. Met deze aanpassing worden de concept notulen vastgesteld.
Vanuit de LR komt het verzoek dat de notulen voortaan sneller na de vergadering worden
toegestuurd. Dat helpt namelijk om terugkoppeling te geven in de eigen regio. Er wordt afgesproken
dat de concept notulen enkele weken na de vergadering worden verstuurd, zodat actiepunten door
iedereen zijn op te pakken.
Actielijst
Toelichting reden meerdere bankrekeningen NBV
Penningmeester Jan Bruurs licht toe dat hij samen met Nadine het actiepunt heeft opgepakt. Doel:
toewerken naar minder bankrekeningen en het liefst uitkomen op rekeningen bij ‘groene’ of
verenigingsbanken. Voor het zover is, moet er nog wel het nodige gebeuren. Overstappen is lastig en
het is belangrijk dat daarbij de ledenadministratie (incasso-machtigingen) in tact blijft. Wordt
vervolgd.
Bestuurlijke Evaluatie
De voorzitter maakt zich er sterk voor dat alle afspraken die binnen/door commissies zijn
afgesproken, boven tafel komen. Het is geen makkelijk proces en hij wijst er opnieuw op dat de
evaluatie on going is en een einddatum voorlopig niet voorzien is.
3.
Mededeling bestuur/Schorsing hoor en weder bestuurslid
De voorzitter geeft in een mondelinge presentatie uitleg bij het besluit van het bestuur Leendert
Kamerling als bestuurslid te schorsen. Het bestuur is alvorens tot dit besluit te komen uiterst
zorgvuldig te werk gegaan. Er is ook een dossier opgesteld en voor wie wil, is inzage mogelijk op het
kantoor van de NBV. Toen het schorsingsbesluit er nog niet lag, maar er al wel sprake was van
verstoorde verhoudingen, is herhaaldelijk geprobeerd de samenwerking weer op het goede spoor te
krijgen. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Het bestuur is steeds uitgegaan van hoor en wederhoor, maar
op de schorsing is geen reactie gekomen. Uiteindelijk heeft de heer Kamerling een brief opgesteld die
bedoeld was als aangetekend schrijven toe te sturen aan het bureau om de LR in kennis te stellen,
met afschrift aan het bestuur. De brief heeft de NBV tot op heden echter niet bereikt, maar de heer
Kamerling heeft deze wel per mail toegezonden aan Nadine Schalk, gezien haar functie als
verenigingsmanager van de NBV.
In deze brief meldt hij zijn schorsing en ook zijn eigen verzoek ontslagen te worden van het
bestuurslidmaatschap. De voorzitter leest de brief voor en last een korte pauze in, zodat de LR tijd
Notulen LR NBV 6 juli 2019

Pagina 2 van 8

krijgt de inhoud te laten bezinken. Vervolgens is de vergadering hervat. De voorzitter
vraagt de aanwezigen uitsluitend hun standpunt te bepalen ten aanzien van de schorsing en het
ontslag. In zijn brief geeft Leendert Kamerling weliswaar ook een advies met betrekking tot de
nieuwe huisvesting van de NBV, maar dat komt als apart onderwerp bij agendapunt 4 en 6 aan de
orde. Er volgt een discussie waarin zowel de overwegingen van het bestuur alsook de brief c.q. het
verweer van de heer Kamerling.
De LR is van oordeel dat de samenwerking binnen het bestuur met de heer Kamerling zodanig is
verstoord dat deze beëindigd moet worden. Gelet ook op de mededeling van de heer Kamerling dat
hij zich niet tegen het verzoek van het bestuur verzet, besluit de LR de heer Kamerling als bestuurder
van de NBV te ontslaan conform artikel 8 van de statuten van de vereniging. Voor zover de brief van
de heer Kamerling niet als een zodanig eigen verzoek tot ontslag dient te worden gelezen, besluit de
Ledenraad hem dus alsnog te ontslaan conform het verzoek van het bestuur. Besluit LR
De voorzitter bedankt de LR voor haar besluit en kondigt aan dat het bestuur verder gaat met de
stappen die zijn vereist voor het op de juiste wijze afwikkelen van het ontslag en daarmee (financiële)
schade voor de NBV te voorkomen.
4.
5.

Huisvesting kantoor NBV en meerjaren financiën NBV
Besluit huisvesting kantoor NBV en meerjarenraming financiën NBV
Huisvesting
De voorzitter licht toe dat verhuizing uit het huidige pand noodzakelijk is, omdat het pand niet meer
in bezit is van de NBV en de huidige eigenaar heeft aangegeven het hele pand op korte termijn (einde
2019) nodig te hebben voor eigen gebruik. Het bestuur heeft uitgezocht of er mogelijkheden zijn de
huur te verlengen, maar dat zit er niet in. Het bestuur had uit haar midden een werkgroep voor de
huisvesting ingesteld; deze werkgroep bestond uit Leendert Kamerling en Bert Willigenburg.
Leendert en Bert hebben samen voorwerk gedaan, maar inmiddels is Bert Willigenburg afgetreden
als bestuurslid. Recent is aan het bestuur een voorstel gepresenteerd voor verhuizing naar het pand
Nergena aan de Dreesweg in Bennekom. Die verhuizing is echter niet simpel. De hoofdbezwaren die
het bestuur heeft, zijn:
a. Er moet eerst nog veel verbouwd worden
b. De huur bedraagt zo’n €40.000,- per jaar, maar ‘korting’ op de huurprijs is mogelijk mits de NBV
een aanzienlijk bedrag van het eigen vermogen hypothecair zou belenen bij de eigenaar.
Desalniettemin is de (voormalig) werkgroep huisvesting (te weten: de Leendert Kamerling en Bert
van Willigenburg) van mening dat dit aanbod een goede zaak is voor de NBV. De overige
bestuursleden steunen dit advies niet.
De penningmeester legt uit hoe de hypothecaire lening tot beperkingen leidt voor de financiële
armslag die in de (nabije) toekomst nodig is om zowel te voldoen aan verplichtingen alsook ruimte te
hebben voor nieuw beleid, projecten, enzovoort. Ter verdere onderbouwing is de
meerjarenbegroting toegevoegd die hierna aan de orde komt.
De voorzitter legt het huisvestingsadvies van de (voormalig) werkgroep huisvesting, zoals door
Leendert Kamerling ook in zijn brief (agendapunt 2) is geformuleerd, ter stemming voor aan de LR en
concludeert dat het advies wordt afgewezen. Besluit LR
De voorzitter kondigt aan dat het bestuur opnieuw aan de slag gaat met het zoeken naar nieuwe
huisvesting. De LR, maar ook de leden, zullen actief van de voortgang op de hoogte worden
gehouden.
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Meerjaren financiën NBV
De penningmeester presenteert de meerjarenraming zoals die ook digitaal aan de LR is toegestuurd.
Hij geeft aan dat de meerjarenbegroting een nieuw fenomeen is voor de NBV en er door is ingegeven
dat het, gezien de huidige omvang van de vereniging en ontwikkelingen die zich aandienen,
belangrijk is over een financieel kader te beschikken en de jaarbegroting daarop af te stemmen. De
cijfers in een meerjarenbegroting zijn weliswaar niet exact, maar zij vormen de doorrekening op basis
van het huidige beleid en de financiële consequenties die daaruit voortvloeien. De voornaamste
inkomstenbron voor de vereniging zijn de contributies. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is
ervan uitgegaan dat de contributie -en daarmee het jaarlijkse inkomen voor de vereniging- in
principe hetzelfde blijft. Er is wel rekening gehouden met een jaarlijkse toename van 200 leden
gezien deze groei al jaren plaatsvindt. Elk jaar waarvoor de begroting moet worden vastgesteld, kan
de contributie worden aangepast en de doorrekening wordt dan zichtbaar in zowel de begroting als
de meerjarenbegroting. Na de presentatie krijgt de LR de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Hier wordt ruim gebruik van gemaakt.
Om het verslag overzichtelijk te houden volgen hieronder de belangrijkste zaken die zijn besproken:
- ‘Spelen’ met begrotingsvariabelen zoals
o verschillende inschattingen voor ledengroei
o variëren in contributiehoogte en effect op mogelijkheden die de (meerjaren)begroting biedt
o stoppen met contributievrijstelling voor startende imkers en indexeren contributie leden
o alertheid op groei in (personeels)kosten
- Verwerken uitkomsten ledenenquête in meerjarenbegroting als financieel kader
- Reserves benutten ter begeleiding van contributieverhoging
- Plannen voor nieuwe projecten tijdig beginnen en invlechten in meerjarenbegroting
- Toewerken naar productbegroting
- Instellen financiële commissie
Aan het einde van de bespreking peilt de voorzitter of de LR instemt met de meerjarenraming.
Dat is het geval. Besluit LR
De penningmeester is blij met de instemming. Hij kondigt aan alle reacties mee te nemen en er zo
goed mogelijke uitvoering aan te geven. Ter verduidelijking geeft hij aan dat de meerjarenbegroting
is bedoeld als een dynamisch document. Elk jaar komt het terug naar de LR en besluiten die er aan
gekoppeld zijn, zijn leidend voor het bestuur.
6. Pauze/Lunch
Voorafgaand aan de pauze inventariseert de voorzitter of er nog behoefte is aan de aangekondigde
bezichtiging van de potentiële nieuwe locatie (agendapunt 10) en concludeert dat dat niet het geval
is.
7. Ingekomen stukken
7.1
Inzicht in huidige besteding van de Europese subsidie in Nederland (Baronie)
Marleen en Nadine hebben samen een notitie gemaakt om inzicht te geven in de besteding. Zij
lichten toe dat de subsidie jaarlijks zo’n € 300.000,- bedraagt (incl. verdubbeling door de Nederlandse
overheid) en is ingebed in het honingprogramma van het ministerie LNV. In feite is het ministerie
bepalend voor de toekenning van de subsidies, maar imkers worden om advies gevraagd. De WUR
voert de projecten uit en betrekken daarbij geregeld partners (teeltonderzoek). De partners worden
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niet betaald, maar krijgen wel een onkostenvergoeding. Marleen biedt aan te zorgen voor
een lijst met alle lopende projecten. Actie Marleen Boerjan
Vanuit de aanwezigen komt ook nog de suggestie te google-n op ‘Honingprogramma LNV’ omdat
daar nog veel meer informatie staat die voor imkers interessant is.
De voorzitter vat samen dat de invloed van een organisatie als de NBV op de besteding van de
onderzoeksgelden marginaal is. Hij deelt de wens dat daar verandering in moet komen, maar zover is
het nog lang niet en is ook medeafhankelijk van de wens van de andere imkervertegenwoordigers.
Frens Pries is imker en bijenonderzoeker. In die laatste hoedanigheid heeft hij ook overleg met LNV.
Hij kondigt aan bij gelegenheid de wens van de NBV voor meer invloed op onderzoek naar voren te
brengen. Wellicht gaat het, op termijn, resultaat opleveren.
7.2

Voedselconcurrentie tussen honingbij en wilde bijen (Noord-Holland) & mondelinge update
huidige stand van zaken
In de regio Amsterdam is door de aanwezige NBV-afdelingen en de voorzitter, Frens Pries en de
verenigingsmanager overleg gevoerd over de spreiding van imkers/bijenkasten in het gebied. De
lokale NBV-afdelingen zullen overlegplatforms opstarten. Ko Veltman is daarvoor trekker.
Vanuit Flevoland wordt gemeld dat de NBV-groep daar goed bezig is, mede dankzij de inbreng en
ondersteuning die de NBV ambassadeurs biodiversiteit leveren. Hij roept het bestuur op het
opleidingstraject voor deze ambassadeurs voortvarend te vervolgen, zodat deze mensen toegerust
zijn met alle kennis die nodig is goede ambassadeurs te zijn en te blijven. Ook is het belangrijk dat er
meer ambassadeurs biodiversiteit komen, zeker in de gebieden waar er nu nog geen zijn.
De voorzitter erkent de noodzaak van voldoende en goede ambassadeurs biodiversiteit die uitdragen
waar de NBV voor staat. De opleiding is er al en bij het selecteren van deelnemers voor het komende
opleidingstraject zal zeker nagestreefd worden dat kandidaten, uit gebieden waar nog geen
ambassadeurs zijn, als eerste starten.
Andere inbreng vanuit de LR is ook aandacht te besteden aan de rol van grondeigenaren. Ook zij
dienen verantwoordelijkheid te nemen voor het vasthouden van biodiversiteit. Er volgen nog meer
suggesties voor groepen die betrokken dienen te worden om biodiversiteit vast te houden.
Algemene conclusie: biodiversiteit moet omdat dat de enige remedie is om de teruggang in insecten
tegen te gaan.
De voorzitter sluit aan bij de zorg dat grond- en leef voorwaarden voor insecten te veel
verslechteren. Echter, de NBV is geen beleidsontwikkelaar en/of politieke instituut. Het bestuur zal,
waar dat ook maar kan, een pleitbezorger zijn voor breed onderzoek naar (het terugbrengen van)
biodiversiteit en hoopt dat dat de regelgeving oplevert die nodig is voor het veiligstellen van de
overleving van insecten en in het bijzonder de bijen.
7.3
Namens bestuur / Inventarisatie reacties afdelingen en Ledenraad omtrent fonds
bijenkastschade
Nadine heeft 71 reacties ontvangen en is bezig met het uitwerken voor het vervolg.
7.4
Presentatie uitkomsten “NBV ’t land in’’
De presentatie vervalt.
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8.
Rondvraag
Lid: Drenthe en Overijssel hebben nog geen ambassadeurs biodiversiteit, maar er zijn al wel
kandidaten die de opleiding willen doen. Zij zal de namen aan het bestuur doorgeven en vertrouwt er
op dat zij met voorrang toegelaten worden tot de volgende cursus.
Lid: Limburg heeft ook nog geen ambassadeurs; ook hier is een kandidaat die de opleiding wil doen.
De naam van de desbetreffende persoon wordt ook doorgegeven
Lid: Geeft als tip om Bijenhouden door te geven aan andere geïnteresseerden. Reden: reclame voor
de vereniging zonder dat het geld of moeite kost.
Lid: Meldt dat de Plattelandsvrouwengroep waarvan zij lid is subsidie heeft gekregen om een
documentaire te maken over een project in Kenia waaraan ook vrouwelijk imkers meedoen.
Lid: Heeft de vraag aangekaart om een fonds in te stellen, zodat leden niet in de verleiding komen
goedkoop zaad in te kopen. Komt er actie?
De voorzitter kondigt aan dat het bestuur de vraag oppakt. Actie bestuur
Lid: Vraagt wat de stand is bij het inventariseren van verplichtingen die de NBV is aangegaan.
De voorzitter antwoordt dat het proces loopt en gekoppeld is aan de gesprekken die lopen met de
bestuurlijke commissies. Over die gesprekken heeft hij al gemeld dat die nog wel enige tijd in beslag
nemen en dat betekent ook dat de inventarisatie nog niet af is.
Lid: Hoe/door wie gaat de nieuwe redacteur Bijenhouden aangesteld worden?
De voorzitter antwoordt dat in het redactiestatuut staat dat de nieuwe redacteur wordt aangesteld
door de Ledenraad op voordracht van het bestuur. Zo zal het dan ook gaan.
9.
Sluiting
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 14.00 uur de vergadering.
10.
Gelegenheid tot het bezoeken van de potentiele nieuwe locatie
Uitkomst van de raadpleging van de aanwezigen (zie bij 5) heeft er toe geleid dat niemand van deze
gelegenheid gebruik maakt. (De voorzitter heeft in de pauze geregeld dat de afspraak is afgezegd bij
degene(n) die voor de ontvangst aanwezig zou zijn op Nergena.)
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Actielijst
Datum

Actie

Door

6-7-2019

Kan er een fonds komen dat dient om
imkers te compenseren die goed, maar
duurder zaad kopen?

Bestuur

6-7-2019

Projectenlijst LNV en Honingprogramma
opvragen en toesturen aan LR

Marleen Boerjan

6-4-2019

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

Bestuur

2020

6-4-2019

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

Bestuur

2020

6-4-2019

Overwegen verkoop promotiemateriaal
extern uitbesteden/rechtstreeks bij
leverancier

Bestuur

2020

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
Toelichting reden meerdere
bankrekeningen NBV

Bestuur

Loopt

Nadine Schalk

Gereed

Overzicht vraag en antwoorden online
publiceren

Nadine

Gereed

6-4-2019

6-4-2019
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Status/Deadline

Besluitenlijst
Datum

Actie

6-7-2019

Huisvestingsadvies Leendert Kamerling is afgewezen

6-7-2019

Instemming voorstel meerjarenraming

6-7-2019

Besluit schorsing en ontslag Leendert Kamerling is overgenomen door de LR. Afwikkeling
dient te gebeuren in lijn met het bepaalde in artikel 8 van de statuten

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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