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1. Opening en vaststellen agenda door voorzitter Bert Berghoef
2. Vaststellen conceptnotulen LR 09-09-2020
Het verslag is vastgesteld volgens de versie die ter vergadering voorligt.
3. Mededelingen
3.1. Formatie bestuur Benoeming en herbenoeming
Guido Reijnen, Jan Bruurs en Bert Berghoef hebben eerste termijn van drie jaar erop zitten. Allen
worden herbenoemd. De voorzitter geeft aan dat hij na deze nieuwe periode stopt en vraagt mensen
met interesse voor opvolging zich vroegtijdig melden i.v.m. overdracht.
Wilfred Muis is herbenoemd voor nog 1 jaar als extra verlenging van de drie periodes van drie jaar.
Titia Froma wordt benoemd als bestuurslid.
3.2. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen - WBTR | Informeren
De voorzitter meldt dat naar aanleiding van de meegestuurde informatie al vragen per mail zijn
gesteld. Samengevat beantwoordt hij de vragen als volgt.
Kosten
Omdat de afdelingen deel uitmaken van de NBV als koepel krijgen zij een korting van 50% op de
kosten van het pakket dat dient om tot invoering van de nieuwe WBTR te komen.
Plan van aanpak
Het draaiboek met de stappen om te kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke regels maakt deel uit
van het pakket.
Ondersteuning
Het bestuur realiseert zich dat het moeilijke materie is en wil graag dat er met elkaar eenzelfde
aanpak wordt gevolgd. Daarom zal er binnenkort nog een apart schrijven komen met meer uitleg en
een nadere uitwerking van de ondersteuning die het bureau gaat bieden. Actie bestuur
NB er zal waarschijnlijk sprake zijn van de noodzaak de statuten aan te passen. Het advies is hier nog
geen actie te ondernemen, omdat het doel is de hiervoor nodige statutenwijziging te combineren
met de statutenwijziging die door de Ledenraad en het bestuur al in gang is gezet. Echter, door
Corona zijn deze werkzaamheden enigszins gestagneerd.
3.3. Floriade 2022 | Korte statusupdate | Informeren
Hajo Witzel is namens de NBV betrokken bij de organisatie van de Floriade 2022 en toont een filmpje
dat ook op de website zal worden geplaatst: https://www.bijenhouders.nl/media-enpromotie/floriade-2022
Actie Nadine
De praatplaat ‘Op weg naar de Floriade’’, een poster met de speerpunten die leidend zijn voor de
invulling (materiaal en activiteiten) in het Alvarium, is verkrijgbaar via het NBV bureau en bedoeld om
leden en collega-bijenhouders enthousiast te maken voor een bezoek aan de Floriade.
4. Financieel jaarverslag 2020
4.2 Verslag Kascommissie | Vaststellen
De voorzitter stelt het verslag dat door de Kascommissie is opgesteld aan de orde.
Frans Kapsenberg, lid van de kascommissie, vraagt met name aandacht van het bestuur voor haar
aanbevelingen om
- de voorraad van de webshop voortaan te verzekeren tegen brand, waterschade etc., aangezien er
toch een flink bedrag (vermeld: € 41.796) mee gemoeid is.
- in het vervolg het instellen van een bedrag boven de € 10.000, zoals de Biodiversiteitsprijs, vooraf te
laten goedkeuren door de ledenraad.
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Jan Bruurs meldt dat de eerste aanbeveling door het bestuur is overgenomen en inmiddels
een verzekering is afgesloten. Het bestuur buigt zich over de tweede aanbeveling. Vanuit de
Ledenraad wordt opgemerkt dat het niet gewenst is een exact drempelbedrag te noemen. Het is ook
belangrijk dat het bestuur slagvaardig kan handelen, indien dat nodig is.
Actie bestuur
4.1 Financieel jaarverslag 2020 met toelichting penningmeester | Vaststellen
Een aantal ledenraadsleden vraagt of al nagedacht is over de gevolgen van de negatieve rente die
banken bij hun klanten in rekening gaan brengen per 1 juli a.s.
Jan Bruurs antwoordt dat het bestuur er zeker aandacht voor heeft. Tegelijkertijd merkt hij op dat de
Ledenraad eerder heeft bepaald dat het vermogen van de NBV niet risicodragend belegd mag
worden. De situatie is nu echter aanmerkelijk veranderd en minder gunstig. Hij zal daar het voortouw
in nemen en voorziet dat het nodig zal zijn om toe te werken naar een beleidskader dat ruimere
(beleggings-) mogelijkheden geeft dan alleen bank sparen.
Actie bestuur
Alle aanwezigen zijn akkoord en keuren zowel het verslag van de Kascommissie als het financieel
jaarverslag 2020 goed.

4.2.1 Samenstelling Kascommissie | Aftreden huidig lid & benoemen nieuw lid
Frans Kapsenberg treedt af. Cor Weijns wordt benoemd tot nieuw lid van de Kascommissie.
5. Maatschappelijk jaarverslag 2020
5.1 Maatschappelijk jaarverslag 2020 | Vaststellen
De nieuwe vorm van het verslag werd niet als prettig ervaren. Voor publicatie op de website zal
worden geprobeerd een verbeterde versie te creëren die tevens de links in het verslag borgen.
Actie bestuur
Het maatschappelijk jaarverslag 2020 wordt op één stem tegen, goedgekeurd. Echter met als
voorwaarde dat de bovenstaande toezegging wordt uitgevoerd.
6.

Ingekomen stukken
6.1 Continuïteit Ledenraad, zittingsduur verlengen, etc. | Informeren en besluitvorming
De voorzitter vraagt de Ledenraad in te stemmen met het voorstel de Ledenraad in huidige
samenstelling nog een jaar door te laten lopen. Reden is dat het afgelopen jaar en de komende
periode niet mogelijk is geweest zaken te regelen voor verlenging van de zittingsperiode of
vervanging van leden in de Ledenraad. Het bestuur heeft navraag gedaan over de juridische
houdbaarheid van dit voorstel en die is uitvoerbaar, gezien de COVID-19 wetgeving.
Er wordt drie keer tegen het voorstel gestemd, de rest stemt voor en daarmee wordt het voorstel
aangenomen.
Het vinden van opvolgers en vervangers wordt over het algemeen ervaren als een probleem. De
voorzitter zegt toe dat er door het bestuur een brief opgesteld gaat worden voor alle afdelingen met
als doel opnieuw uit te leggen hoe belangrijk afdelingen zijn om te zorgen voor binding binnen de
NBV.
Actie bestuur
De voorzitter meldt dat de evaluatie deel uit gaat maken van het traject een nieuwe ledenraad in te
stellen. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een lijst met evaluatiepunten en zodra
die af is, wordt die toegestuurd aan degenen die mee gaan doen aan de evaluatie.
6.2 Organisatie imkercursussen met koppeling leraar/afdeling met toelichting door Commissie
Onderwijs, vicevoorzitter Marie José Duchateau | Informeren
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Kern van de boodschap is dat de afdelingen er zich op toe gaan leggen dat er intensief
contact ontstaat tussen leraren, cursisten en de afdeling. Het opleidingsaanbod van de NBV dient
verankert te zijn in de afdelingen en groepen. Docenten moeten aan bepaalde criteria voldoen en
certificering volgt alleen als de cursist bewezen heeft dat hij voldoende heeft opgestoken van zowel
het praktijk- als theoriedeel waarin elke cursus is opgedeeld. Onze opleidingen moeten op een
kwalitatief hoog peil staan. Het volgen van het draaiboek dat deel uitmaakt van deze nota is bedoeld
om daarbij een hulpmiddel te zijn. Het is de bedoeling dat de commissie samen met het bestuur de
afdelingen langs gaat om deze notitie te bespreken. Met name het draaiboek moet daarbij aan bod
komen en de handvatten die dat biedt om het opleidingsaanbod in inhoud en kwaliteit van leraren
optimaal te maken. Een NBV-bijenteeltleraar mag in principe ook cursussen geven buiten de ‘NBVvlag’ om, maar dan kan de cursist niet gecertificeerd worden op basis van de kwaliteitseisen die
binnen de NBV gelden. Alle leraren worden geacht hun kennis op peil te houden en moeten
deelnemen aan lerarendagen. Voor NBV-leraren zijn die ook verplicht.
Theorie en praktijk zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en om zicht te hebben op de kwaliteit
moet dat ook zo blijven. Dit is ook van belang om de onderlinge contacten tussen imkers in stand te
houden en zo te stimuleren dat afdelingen/regio’s/groepen actief blijven.
In plaats van kwaliteitscontroles is het doel dat afdelingen sterk zijn/worden en leden er vertrouwen
in kunnen hebben dat wat de afdeling aanbiedt, goed is en de ideeën en wensen van leden t.a.v.
kwaliteit zijn meegenomen.
Na het bespreken van deze nota met afdelingen wordt deze vertaald naar een bruikbaar en praktisch
document voor alle afdelingen.
Actie bestuur en onderwijscommissie
6.3 Inventarisatie bijenkasten | Statusupdate | Informeren & bespreken
Er gaat sowieso een inventarisatie komen, omdat er vanuit de EU financiering komt voor landelijke
bijenprogramma’s waarbij het bedrag afhankelijk zal zijn van het aantal bijenkasten dat een land
heeft. Om als NBV zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de stappen die komen, heeft de Commissie
Biodiversiteit een pilot opgesteld. Het doel van de pilot is een eerste beeld krijgen van hoeveelheden
en locaties van bijen. Dat is belangrijke informatie voorbereid te zijn wanneer de overheid start met
inventariseren. Hierdoor zal de NBV bij de realisatie van de formele landelijke inventarisatie een
sterke en waardevolle gesprekpartner zijn. Natuurlijk zal het ministerie van Landbouw, Natuur en
Visserij daar een belangrijke rol bij spelen, maar als de NBV heeft laten zien dat zij goede ideeën
heeft, wordt de kans betrokken te worden bij de uitvoering alleen maar groter. De opzet van deze
pilot borgt de privacy van de imkers. Reden om de enquête niet in te vullen, zou de vrees voor het
opleggen van quota kunnen zijn. In de commissie Biodiversiteit is hier absoluut geen steun voor.
Gezien de tijd worden de agendapunten 6.4 en 6.5 doorgeschoven naar de volgende Ledenraad.
6. Rondvraag
Mogen basiscursussen, die voor de korte termijn zijn aangekondigd, starten?
Beleid is dat de NBV en afdelingen zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM houden. Ook wanneer
een afdeling valt onder een veiligheidsregio waarbinnen minder strikte regels gelden. Voor het
uitreiken van diploma’s moeten ook de dan geldende RIVM-maatregelen worden nageleefd.
7. Afsluiting
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Actielijst horend bij LR-vergadering 21 mei 2021
Datum
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021

15-05-2021
15-05-2021

15-05-2021
15-05-2021

2-11-2019
2-11-2019

2-11-2019
2-11-2019
2-11-2019
2-11-2019
2-11-2019
2-11-2019

Actie
WBTR: begeleidend schrijven opstellen met
uitleg en ondersteuning voor afdelingen
Notitie naar afdelingen belang
(afvaardiging) Ledenraad
Aanlevering stukken via WeTransfer:
instructie inclusief datum verloop link tot
na vergadering
Floriade Expo en NBV-paviljoen: filmpje op
site zetten
Financieel jaarverslag:
- aanbeveling 1 en 2 vanuit Kascommissie
oppakken
- kaders ontwikkelen vermogensbeheer en
behoud banktegoeden
Versie van het maatschappelijk jaarverslag
verbeteren t.b.v. publicatie website
Werkdocument commissie onderwijs:
Samen met bestuur ronde maken langs
afdelingen en document bespreken met als
doel: werk-/kwaliteitsdocument t.b.v. NBVtrainingen en cursussen
Toewerken naar productbegroting
Commissie contributie: ingesteld met Ben
Bus als trekker. In overleg met het bestuur
wordt een plan van aanpak opgesteld
Post huisvestingskosten begroting 2019:
nader toelichten t.b.v. Ledenraad
Filmpje/video: De voorzitter vertelt ‘Wat
doet de NBV met de ledencontributie’
Sheets bij presentatie begroting 2020 aan
LR: toezenden aan afdelingen
Samenstelling bestuur en vacatures
Sheets presentatie Commissie onderwijs:
toesturen aan afdelingen
Informatie zonneparken en imkers:
toesturen aan leden
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Door
Bestuur/ Nadine

Status/Deadline
Z.s.m.

Bestuur/ Nadine
Laura

Laura

Z.s.m.

Penningmeester

Bestuur/ Nadine
Bestuur/ Cie
Onderwijs

Bestuur
Bestuur en Ben Bus

Loopt
Loopt

Bestuur

Gereed

Voorzitter/ Bestuur

Gereed

Jan Bruurs/ Bureau

Z.s.m.

Bestuur
Bureau

Gereed
Gereed

Hajo Witzel/ Nadine

Gereed
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Besluitenlijst doorlopend vanaf 1-1-2020
Datum
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021
15-05-2021

Actie
Zittingsperiode van 3 jaar voor de Ledenraad wordt verlengd c.q. uitgesteld met één jaar
vanwege Covid-19.
Cor Weijns treedt aan als nieuw lid van de Kascommissie als vervanger van Frans
Kapsenberg
Titia Froma wordt benoemd als nieuw bestuurslid van de NBV
Guido Reijnen, Jan Bruurs en Bert Berghoef worden herbenoemd voor hun functie in het
bestuur voor een tweede termijn van drie jaar
Wilfred Muis verkrijgt dispensatie om na de statutaire zittingsperiode van drie keer drie
jaar nog voor één jaar in zijn functie als bestuurslid aan te blijven
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