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Voorwoord van de voorzitter

Beste leden, imkers, collega’s en belangstellenden,
Voor u ligt het jaarverslag van 2019.
Zoals u in dit verslag kunt lezen, wordt dit jaar gekenmerkt door veel activiteiten waarin bestuur en afdelingen elkaar ontmoet
hebben. De gehouden enquête geeft richting en inhoud aan hoe we ons in de komende jaren gaan ontwikkelen. Er waren veel
contactmomenten waarin we elkaar gesproken hebben en hebben leren kennen.
Dat heeft niet alleen wederzijds begrip gekweekt, maar ook de grote diversiteit waarin we mogen denken nog eens bevestigd. En
zoals ik al zei, heeft het ons als bestuur geleerd dat we goed naar de afdelingen moeten kijken als het om beleidsontwikkelingen in
de toekomst gaat. Door die vele contacten tekent zich een beeld af van waar we de accenten moet leggen en waar dus ook niet.
Het is van groot belang dat we als NBV gezien worden als vertegenwoordiger van een grote groep imkers in gesprekken met het
ministerie, lokale en provinciale overheden, met de grote landschapsbeheerders en andere beleidsbepalers. We denken zo mee in
ontwikkelingen als landschapsinrichting en wat daarmee samenhangt. We hebben ook weer gemerkt hoe belangrijk de
werkzaamheden zijn van onze commissies en dat we trots mogen zijn op het niveau van onze kennis en kunde betreffende het
onderwijs. Ook ons blad speelt een nadrukkelijke rol in wie en wat we willen zijn als NBV.
En wat een inzet van onze vrijwillige bestuurders in alle lagen van onze vereniging!
Het doet deugd dat we steeds weer zien dat binnen afdelingen waardering en respect is voor elkaar, dat we elkaar weten te
stimuleren en inspireren. Op deze manier, bouwend vanuit de afdelingen, blijft de NBV een belangrijke belangenbehartiger voor de
honingbij in het bijzonder en de bestuivers in het algemeen.
Het jaarverslag geeft een goede weergave van alles wat we doen en waar we voor staan. Ik wens u veel leesplezier.
Bert Berghoef
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De bijenhouderij in 2019
Het bijenjaar 2019 begon wisselvallig. Een warm einde van de winter werd gevolgd door 2 langere periodes met kouder weer in het
voorjaar. Dit had effect op volkontwikkeling, die langzamer op gang kwam, maar wellicht wel mede aan de basis lag van de vele
zwermen die vervolgens gemeld werden.
Het wintersterftecijfer 2018-2019 bleek dit seizoen lager dan de 2 voorliggende jaren, 9,2%.
Voorjaarshoning was door de bijzondere voorjaars-weersomstandigheden schaars, maar de stabiele zomer maakte veel goed,
ondanks dat het droog was. Bovendien regende het vlak voor de bloei van de linde, hetgeen gunstig was voor het vrijkomen van de
nectar.
Het zomerweer hield lang aan met mooi weer tot ver in het najaar.

Aan het einde van de zomer kwam de imkerij volop onder de aandacht door de toestroom van imkers naar Nationaal Park De
Biesbosch. Er werden duizenden kasten geplaatst net buiten het park ten behoeve van de oogst van balsemienhoning en vanwege de
beperkte beschikbaarheid van andere late drachtbronnen. Staatsbosbeheer sloeg alarm, want deze ontwikkeling was een ongewenst
effect van hun terughoudendheid in het verstrekken van vergunningen voor standplaatsen binnen het gebied. Teneinde de invloed
van honingbijen op de inheemse flora en fauna in beeld te brengen en om te komen tot een duurzaam standpunt ten gunste van de
beschikbaarheid van de dracht van het park voor honingbijen, nam de NBV initiatief tot het samenbrengen van stakeholders en het
starten van onderzoek hiernaar.
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De NBV anno 2019
Leden
31 december 2018: 8.001
31 december 2019: 8.395
Opleidingen
Basiscursus
Voortgezet imkeren
Ambassadeur Biodiversiteit

100 cursussen
7 cursussen
1 cursus

± 1.400 cursisten
± 180 cursisten
35 deelnemers/ 33 geslaagd

Studiedagen november met thema “Van imkers, voor imkers”
Horst (± 100 personen)
Breda (± 100 personen)
Boskoop (± 100 personen)
Beilen (200 personen -> hogere opkomst i.v.m. lezing Pia Aumeier)
Overige studiedagen
Dag van de Bestuivingsimkers
Koninginnenteeltdag
Lerarendag
Bijengezondheidsdag

12 januari 2019
26 januari 2019
5 oktober 2019
28 september 2019

58 deelnemers
177 deelnemers
45 deelnemers
30 deelnemers

Landelijke Open Imkerijdagen 13 en 14 juli 2019
± 40.000 bezoekers
± 356 deelnemende individuele imkers en/of verenigingen

Website
Bezoekers

2018
295.588

Veel bezochte pagina’s
LOI-pagina
Basiscursus pagina
BijenBlog-pagina

2018
30.434
26.814
25.299

Bijenhouden
9250 lezers (leden, cursisten & relaties)
Imkernieuws
± 12.000 ontvangers/lezers
BijenBlog
± 4.000 volgers
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2019
333.383

gemiddelde duur van het bezoek
2019
33.108
22.041
27.837

2018
2:01

2019
1:55

Activiteiten 2019
In 2019 zijn binnen de vereniging, zowel lokaal als landelijk, weer veel taken uitgevoerd in het belang van de aangesloten imkers en
de gehele imkerij. In dit verslag nemen wij u mee door het jaar 2019 met de zeven pijlers van de NBV als uitgangspunt. Het betreft
een weergave van projecten en resultaten waar we samen trots op kunnen zijn!

1. Biodiversiteit
Nationale Bijenstrategie
De NBV is een actieve partner van de Nationale Bijenstrategie waarbij we als ervaren bijen-, dracht- en lobbykenners ons steentje
bijdragen in de verbinding van de vele initiatieven die er in Nederland al zijn. Concreet investeren we binnen de Nationale
Bijenstrategie in de opleiding en facilitering van de groenambassadeurs en het verder professionaliseren van onze imkeropleidingen
om de imkerkwaliteit en -kennis hoog te houden.
Start Commissie Biodiversiteit
Op 10 april 2019 kwamen de leden die de nieuwe commissie biodiversiteit vormen voor het eerst bijeen. De commissie heeft tot
doel de belangen en verbetering van de dracht voor bijen in brede te behartigen. Enerzijds ziet de commissie toe op het
functioneren van het ambassadeursnetwerk, het laten plaatsvinden van een of meer jaarlijkse terugkomdagen en het informeren
van de groep over actuele zaken. Anderzijds zet de commissie zich in voor het vertegenwoordigen van de vereniging bij
bijeenkomsten, onderhouden van contacten met verwante landelijke organisaties en deskundigen.
Partner Deltaplan voor biodiversiteit
Het bestuur omarmt het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en heeft zich begin 2019 gemeld als samenwerkingspartner. Kern van de aanpak van het Deltaplan is brede samenwerking van boeren, terreinbeheerders,
particulieren, onderzoekers en overheden op gebiedsniveau én dat iedereen deze grondgebruikers kan
stimuleren, inspireren en waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan gunstige omstandigheden voor
biodiversiteit. Door het eenduidig meetbaar maken van prestaties is stapeling van beloning mogelijk en wordt
een beter inzicht verkregen in hoe deze prestaties optellen tot biodiversiteitswinst.
Eerste lichting groenambassadeurs operationeel
De NBV zet zich al jaren landelijk en lokaal in om de biodiversiteit van Nederland te bevorderen. Zo is ook het idee ontstaan voor het
oprichten van een netwerk biodiversiteitsambassadeurs. De eerste lichting van maar liefst 33 ambassadeurs is na een 8-daagse
interne opleiding sinds 13 april 2019 operationeel. De ambassadeurs kennen de waarde van planten voor de verschillende soorten
bestuivers (bijen, hommels, vlinders), ze hebben kennis van beheerbeleid van groen en weten de weg in de gemeentelijke of
provinciale politiek. Zij kunnen worden ingezet als vrijwillig intermediair en adviseur om de biodiversiteit van een bepaald gebied te
optimaliseren. De ambassadeurs zijn te vinden via https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/ambassadeurs-biodiversiteit
Inmiddels wordt een tweede lichting groenambassadeurs opgeleid, zodat er nog een betere landelijke dekking is van onze
ambassadeurs!
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World Bee Day
Ter ere van World Bee Day heeft de NBV een gewimperde linde geschonken
aan de gemeente Wageningen. De Verenigde Naties heeft 20 mei uitgeroepen
tot World Bee Day, een dag waarop er extra aandacht is voor de bij. De NBV vroeg
op deze dag met het schenken van deze linde aandacht voor biodiversiteit. Er is
gekozen voor deze linde vanwege haar bijzonder waardevolle eigenschap: de late
bloei in augustus en september. De boom heeft een plek gekregen bij het theater
Junushoff, Plantsoen 3 te Wageningen. Linden zijn niet alleen geweldige bomen
voor bestuivende insecten, ze staan al eeuwenlang symbool voor de verbondenheid
met ons leven. De NBV zocht voor de aanschaf van de lindeboom de samenwerking
op met Van den Berk Boomkwekerijen uit Sint-Oedenrode. Zij hebben de boom deels beschikbaar gesteld
en gratis in Wageningen bezorgd.

Samenwerkingen/sponsoring op het gebied van Biodiversiteit
Samenwerking Groencentrum De Batterijen
Groencentrum De Batterijen deelt met ons de ambitie het Nederlandse landschap voor bestuivende insecten aantrekkelijker te
maken. Het planten van meer (dracht)planten en bomen, in de breedste zin van het woord, is daarbij het uitgangspunt.
Het bedrijf biedt NBV-afdelingen, ambassadeurs en hun samenwerkingspartners vrijblijvend advies rondom de aanleg of onderhoud
van biodiversiteits- of beplantingsprojecten. Als kweker en leverancier van fruit- en laanbomen en van tuinplanten heeft De
Batterijen hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen is het bedrijf door diverse duurzaamheidskeurmerken
gecertificeerd, ook wordt er door het Groencentrum hard gewerkt om rond dit gedachtengoed ook andere branches (zoals de
fruitteelt) te adviseren, faciliteren en inspireren. Eigenaar Erik Stuurbrink staat zelf aan de basis van bijvoorbeeld het
Groenkeur/Planet Proof keurmerk en hij is intensief betrokken bij de doorontwikkeling van dit concept. De Batterijen is sinds 2019
ook partner van de Nederlandse Bijenstrategie.
Samenwerking Vattenfall
De NBV is samenwerking aangegaan met Vattenfall. Dit resulteerde in augustus de eerste opening van een bijenstal op het terrein
van de energiecentrale van Vattenfall bij Diemen. De bijenstal is gebouwd in opdracht van Vattenfall, de bijenvolken zijn van imkers
van de afdeling Amstelland. De intentie van de samenwerking is dat in de loop van de tijd steeds meer terreinen van Vattenfall af
worden gestemd op de behoefte van bijen. Locaties van Vattenfall zijn ideaal voor bijen, omdat het bij de centrales vaak erg stil is en
de bijen voldoende ruimte hebben om voedsel te vinden en planten te bestuiven. Daarom laat Vattenfall imkers hun kasten op deze
locaties opzetten. Naast honingbijen zijn ze ook actief in de bescherming van wilde bijen.
Samenwerking SolarEnergyWorks en NBV
Op 18 juni 2019 werd de samenwerking tussen SolarEnergyWorks en de NBV bekend gemaakt. De komende jaren werken lokale
NBV afdelingen samen in nieuw aan te leggen zonnepanelen parken. Weides voor zonnepanelen worden ook bijenweides met
dracht voor talloze soorten en plek voor bijenvolken. SolarEnergyWorks gaat zonneparken zo inrichten en beplanten met inheems
sortiment dat deze voor honingbijen, wilde bijen en andere insecten de perfecte biotoop vormen. Het te ontwikkelen zonnepark
AAdijk in Almelo krijgt de primeur; de NBV afdeling Almelo ’t Iemenschoer werkte mee aan de realisatie. Plaatselijke imkers krijgen
zo de mogelijkheid hun bijenkasten te plaatsen op de zonneweides van SolarEnergyWorks. Samen met de plaatselijke imkers en de
NBV gaat SolarEnergyWorks bij de zonneparken informatieborden plaatsen en voorlichtingscentra openen over de Nederlandse
bijenvereniging in het bijzonder en het belang van insecten voor ons milieu. Voorts gaat deze projectontwikkelaar de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging en lokale bijenhouders financieel en anderszins ondersteunen.

2. Kennisoverdracht
Vernieuwing structuur cursusaanbod
In 2019 is de vernieuwing en vereenvoudiging van het cursusaanbod doorgevoerd. Hierbij is duidelijker onderscheid gemaakt tussen
cursussen waar een NBV diploma kan worden behaald en activiteiten waar een certificaat voor kan worden uitgereikt. Verder is de
cursus Praktisch Imkeren komen te vervallen en is de cursus Voortgezet Imkeren geïntroduceerd. De cursus Voortgezet Imkeren vult
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het gat op tussen de basiscursus en cursussen op gevorderd en specialisten niveau. De vernieuwde opzet is gepresenteerd aan het
NBV bestuur en de ledenraad en besproken met bijenteeltleraren tijdens de jaarlijkse lerarendag.
Basiscursus
De commissie is heel trots op het nieuwe theorieboek Honingbij en bijenvolk dat met ingang van december 2019 beschikbaar is
gekomen. Het theorieboek is geschreven en geproduceerd door (oud) commissieleden Mari van Iersel, Marie José Duchateau en
Klaas Sluiman. Het is geschreven vanuit de honingbij en de natuurlijke ontwikkeling van het bijenvolk. Het legt de theoretische basis
voor de praktijklessen en maakt inzichtelijk waarom de imker bepaalde handelingen doet. Ter ondersteuning van de praktijklessen
heeft de commissie eerder al het handboek praktijk geïntroduceerd.
Pilot landelijke examen theorie basiscursus
Er is een pilot uitgevoerd met een landelijk examen voor de theorie van de basiscursus. Dit examen bestond uit 60 meerkeuze
vragen, samengesteld door bijenteeltleraren uit Noord Nederland. Tijdens de pilot werd de haalbaarheid getoetst een landelijk
landelijke theoretische eindtoets voor de basiscursus in te voeren.

Lerarendag 2019
Op 5 oktober 2019 vond de jaarlijkse Lerarendag plaats, bedoeld om bijenteeltleraren te informeren en betrokken te houden bij
belangrijke ontwikkelingen in het bijenteelt onderwijs. Tijdens deze dag zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
- Klimaatverandering en bijenteelt (lezing Dr. Arnoud van Vliet, WUR)
- Toetsing praktijk en theorie (interactieve workshop)
- Het vernieuwde cursusaanbod (presentatie)
- Het nieuwe lesmateriaal voor de basiscursus (theorie en praktijk boeken)
Rollen bijenteeltleraar en praktijkondersteuners
Er is na input van verschillende bijenteeltleraren een document opgesteld met daarin verduidelijking van de rollen en
verantwoordelijkheden van de bijenteeltleraar en praktijkondersteuners.
Toekomstplannen commissie Onderwijs
De commissie Onderwijs streeft naar een hoogwaardig, actueel en breed cursusaanbod dat goed aansluit bij de behoefte van imkers
in Nederland. En omdat te bereiken, gaat de commissie Onderwijs in 2020:
- de uniforme toetsing voor de theorie van de basiscursus landelijk invoeren
- een aanpak ontwikkelen voor toetsing van de praktische vaardigheden voor de basiscursus
- werken aan cursusmateriaal voor de praktijk en theorie van de cursus voortgezet imkeren. Daarnaast wordt een bijscholing
gegeven (2,5 dag) voor leraren A en de leraren van de lichtingen 2018 en 2019 over de Biologie van het Bijenvolk
- een langjarige planning invoeren voor specialistische cursussen
- in samenwerking met de bestuivingscommissie de bestuivingscursus opnieuw vormgeven en voorzien van cursusmateriaal
- een nieuwe opleiding leraar bijenteelt starten, alsmede een cursus specialist bijengezondheid
- een cursus imkermethoden ontwikkelen
- aan de hand van de uitgewerkte cursusstructuur werken aan een uniforme beschrijving van de verschillende cursussen en waar
nodig de cursus curricula (eindtermen) op orde brengen
- naast de jaarlijkse bijenteelt Lerarendag ook tijdens de studiedagen workshops voor praktijkondersteuners organiseren
Veiligheid binnen de vereniging – Epipen
Per mei 2019 heeft het bestuur het voor bijenteeltleraren mogelijk gemaakt voor cursussen die in de aanwezigheid van bijen
worden gegeven (met tussenkomst van de vereniging) een Epipen aan te vragen wanneer de eigen huisarts deze pen onverhoopt
niet verstrekt.
10e editie LOI
13 en 14 juli vond de 10e editie van de Landelijke Open Imkerijdagen plaats. Een recordaantal van maar liefst circa 350 deelnemers
schreef zich in voor de open dagen die deze keer een speciaal tintje kreeg met het thema “Samen verbinden”. De imkerij verbindt
ons immers met vele aspecten zoals de natuur, ons voedsel, de landbouw en onze gezondheid. Tijdens de Open Imkerijdagen
hebben de meeste imkerijen aandacht besteed aan dit thema door het uitnodigen van partners voor het vullen van
informatiestands, het verkopen van producten of het geven van een lezing of presentatie. Omdat het de 10e editie was, was het
promotiepakket extra goed gevuld, inclusief de nieuwe folderlijn.
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3. Bijengezondheid
Bijeenkomst Bijengezondheidscoördinatoren
Op 28 september 2019 kwamen de BGC’ers bij elkaar om kennis, ervaring en informatie uit te delen. De dag stond in het teken van
Varroa Sensitive Hygiene (VSH). BartJan Fernhout gaf hier een voordracht over. Het middagprogramma werd vervolgd met een
voordracht door Bram Cornelissen over de opzet van het Nationaal Referentie lab dat zich bezig houdt met ziektes waarbij het
verplicht is aangifte te doen. Daarnaast gaf hij aandacht aan CBPV, een vaker geziene virusziekte. Wilfred Muis besprak het definitief
opgezette uitvoeringsdraaiboek AVB.
Een oproep voor nieuwe leden voor de commissie Bijengezondheid leverde vier nieuwe leden op. Robert Veldhuizen trad af als lid
van de commissie.
Eerste stap richting registratie van bijenkasten
Nederland is één van de weinige landen waar de registratie van bijenkasten nog niet verplicht is. De toekenning van Europese
subsidies is echter gebaseerd op het aantal bijenvolken per lidstaat. Een getal dat tot nu toe voor de Nederlandse situatie
onvoldoende benaderbaar was. De behoefte van Europa om een realistisch inzicht in de hoeveelheid bijenkasten per lidstaat, groeit
inmiddels in rap tempo. Reden voor Imkers Nederland en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging om op dit punt gezamenlijk aan
de slag te gaan. De imkerij in Nederland valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. Binnen dit ministerie is veel kennis aanwezig rond de registratie van dieren en systemen om deze registratie
mogelijk te maken, zijn voorhanden. Op dit moment is het registreren van de bijenvolken conform de methoden zoals deze
gebruikelijk zijn binnen de veehouderij vanuit landelijke wetgeving nog niet verplicht. Desalniettemin onderkennen de Nederlandse
imkerverenigingen wel het nut en de noodzaak om te starten met het beter inzichtelijk maken van de populatie van Nederlandse
bijenvolken. Niet alleen vanwege de Europese toekenning van subsidiegeld, maar vooral op het gebied van bijengezondheid is meer
inzicht in de bijenvolken wenselijk. Een eerste stap hiertoe zal gezet worden door het inventariseren van het aantal ingewinterde
volken per imker. Als peildatum hiervoor is in overleg 1 oktober 2020 vastgesteld.
Overleg Staatsbosbeheer over gebruik natuurgebieden
Donderdag 21 november 2019 vond het jaarlijkse overleg plaats tussen Staatsbosbeheer en de NBV. Op de agenda stond naast het
algemeen gebruik van natuurgebieden, specifiek de situatie in de Biesbosch.
Solitaire bijen zijn steeds vaker afhankelijk van kleine leefgebieden, doordat verbindingszones tussen natuurgebieden ontbreken.
Het verschralende landschap vergroot de aantrekkelijkheid van natuurgebieden voor imkers. Tegelijkertijd laten wetenschappelijk
onderzoeken zien dat er in bepaalde situaties concurrentie kan optreden tussen honingbijen en andere bestuivende insecten. De
hoofdtaak van Staatsbosbeheer blijft het beschermen van inheemse flora en fauna. Op basis hiervan laat Staatsbosbeheer wel
imkers toe in de gebieden, maar blijft bij het vaststellen van het aantal toe te laten kasten, aan de veilige kant. Toegang tot de
natuurgebieden dient plaatselijk, in overleg met lokale beheerders, te worden geregeld.
In de Biesbosch zijn dit jaar door Staatsbosbeheer een beperkt aantal vergunningen aan imkers verstrekt (zowel tijdens de vroege
wilgendracht, alsook tijdens de balsemiendracht in het najaar). Het blijkt echter dat het gebied voor veel grotere
aantallen bijenvolken (balsemien)dracht biedt. Of de aantallen geplaatste honingbijen potentieel schadelijk zijn voor de inheemse
bijensoorten zal nader moeten worden onderzocht. Hiervoor is het onder andere belangrijk om vast te stellen of (en zo ja, wanneer)
de honingbijen naast de dracht van de uitheemse balsemien ook op andere planten foerageren. Het te vroeg of te lang plaatsen van
bijenvolken zou het foerageren op andere planten bijvoorbeeld in de hand kunnen werken.
We benadrukten de welwillendheid van imkers om rekening te houden en op basis van kennis goed te kunnen handelen ten
opzichte van de beschikbare dracht en de aanwezige overige bestuivers. Daarbij deelden we de behoefte en de stappen die
inmiddels gezet zijn om via wetenschappelijk onderzoek een beter beeld te krijgen van de Nederlandse situatie rond bestuivende
insecten en drachtgebieden. De situatie rond de Biesbosch zal daarbij zo spoedig mogelijk in kaart worden gebracht.
Staatsbosbeheer steunt de insteek van de vereniging van harte, om met wetenschappelijk onderzoek tot meer gefundeerde normen
te kunnen komen.
Duurzame bijenhouderij
Het bestuur heeft overleg gehad met bijenlector Duurzame Bestuiving dr. Frens Pries om de mogelijkheden naar een onderzoek van
de duurzame inzet van bijen (in relatie tot solitaire bestuivers) met relevante partners (telers, natuurbeschermers,
onderzoeksinstanties) te onderzoeken. Naast het wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse situatie op het vlak van de
bestuivende insecten gaat het bestuur op landelijk niveau nadrukkelijk het gesprek aan met partijen die actief zijn op het gebied van
solitaire bestuivers om mogelijke polarisatie op dit gebied te voorkomen. De onderzoeken en afstemming met partijen dragen bij
aan de vorming van een visie op het begrip “duurzame bijenhouderij”.
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4. De Imkerpraktijk
Samenwerking Imkers Nederland, BD Imkers, BVNI (beroepsimkers) en Bijkersgilde
In 2019 is uiteraard weer overleg gevoerd met diverse gelieerde partijen. Met Imkers Nederland besprak het bestuur de actuele
zaken op het gebied van de imkerij en verkende ze potentiele kansen voor samenwerkingsprojecten. Een overleg met een BD-imker
werd gevoerd om kennis en ervaring uit te wisselen rond de imkerij in drukbevolkte gebieden (hoe gaan we om met bijen in de
samenleving) en onderzochten we wat we als NBV kunnen leren van de methoden van de biologisch-dynamische imkers.
Met Bijkersgilde onderzocht het bestuur de mogelijkheden voor het verder optimaliseren van de kwaliteit van de Nederlandse
bijenproducten en de imkerkennis op dit vlak. Immers, de bijenhouderij in Nederland is gebaat bij een goede algemene
vertegenwoordiging, optimale omstandigheden voor de teelt van koninginnen en de optimalisatie en waardering van de kwaliteit
van de Nederlandse bijenproducten.
Begin oktober heeft het bestuur ook kennis gemaakt met de nieuwe beleidsmedewerker Honingbijen van het Ministerie van LNV.
Het was een prettige kennismaking waarbij de uitgesproken koers van de vereniging gewaardeerd werd.
In november sloten we aan bij het overleg van de Beroepsvereniging Nederlandse Imkers om gezamenlijke onderwerpen te
bespreken zoals het beleid van natuurbeheerders rond het plaatsen van bijenkasten in natuurterreinen, het imago van de honingbij
en biodiversiteit. In december organiseerden we een eerste verkennende bijeenkomst met (semi-)beroepsimkers binnen de
vereniging die niet zijn aangesloten bij de BVNI om te onderzoeken op welke manier deze groep imkers vanuit de vereniging het
beste kan worden ondersteund en hoe zij van waarde kunnen zijn voor andere imkers. In dit overleg bleek dat er binnen de groep
een ruim aanbod was aan kennis rond imker- en marketingmethoden die van waarde kan zijn voor andere imkers.
Studiedagen
Het thema van de studiedagen 2019 was ‘Van imkers, voor imkers’. Hier had nog toegevoegd kunnen worden: ’door imkers’, want
imkers verzorgden ook de inhoud. Behalve in Beilen (daar sprak Pia Aumeier) werden de overige dagen ingeleid door eigen leden.
De vorm was nieuw: twee imkers, een beginnende en een gevorderde, gingen met elkaar in gesprek over de dagelijkse
imkerpraktijk. Zoals gebruikelijk werd de middag gevuld met workshops en korte lezingen. Nieuw was ook de informatiemarkt, waar
de rassenverenigingen zich presenteerden en twee bedrijven (BEEP en Wolf) die elektronische apparatuur voor een nieuwe vorm
van bijenmonitoring presenteerden. De infomarkt werd druk bezocht.
Het Bijkersgilde keurde ook dit jaar weer de producten van de bij. Ook hier een noviteit: deelnemers aan de studiedag werden in de
gelegenheid gesteld om kosteloos één badge honing ter keuring aan te bieden voor een zogenoemde dieptekeuring. De NBV nam
hiervoor de kosten voor haar rekening. Hieraan was een enquête verbonden om inzicht te krijgen hoe imkers hun honing oogsten
en behandelen én het een indicatie te verkrijgen of het zinvol is een kwaliteitskeurmerk in te voeren.
De studiedagen werden over het algemeen redelijk tot zeer goed bezocht. De uitschieter was Beilen met ongeveer 200 betalende
bezoekers. De overige drie (Breda, Boskoop en Horst) telden samen een kleine 300 betalende deelnemers. Voor de honingkeuring
hebben in totaal 100 deelnemers zich gemeld. De studiedagen zijn afgesloten met een positief saldo.
Ook in november 2020 worden er weer studiedagen gehouden. De focus ligt dan op klimaatverandering en welke invloed dit heeft
op het leven van de bijen en hun habitat. We proberen een antwoord te krijgen op de vraag hoe de wereld van de bestuivers eruit
ziet over 20 jaar. Wetenschappers van diverse onderzoeksinstituten worden uitgenodigd om hier een antwoord op te geven en te
vertalen naar de dagelijkse imkerpraktijk.
Commissie Bestuiving
Het jaar 2019 was voor de commissie Bestuiving een zeer bewogen jaar. Joep Verhaegh trad af al lid van de commissie. Met één
man minder werd de Bestuivingsdag in januari georganiseerd, welk een groot succes was. Op 1 juni overleed Christ Smeekens na
een kort ziektebed.
In de planning voor 2019 stond al de Bestuivingscursus die door Joep en Christ gegeven zou worden. Vrij snel na de start van de
cursus bleek dat het niet realistisch was om de cursus in optimale vorm te kunnen geven. De cursus is daarop stopgezet in goed
overleg met het NBV-bestuur en de commissie Onderwijs. Vanwege de niet meer geactualiseerde cursusinhoud is ook besloten de
inhoud tegen het licht te houden door samen met de commissie Onderwijs een nieuw curriculum op te stellen en te koersen op een
nieuwe Bestuivingscursus voor het najaar 2020. Per eind 2019 is de commissie versterkt met de komst van Mario Coremans, die
bereid is gevonden onderdeel uit te willen maken van de commissie.
Voor 2020 staan een versterking van de samenwerking met de commissie Onderwijs op het programma en dan met name om de
nieuwe Bestuivingscursus inhoud en vorm te geven.
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5. Internationale contacten
Samenwerken is van essentieel belang voor de vereniging en de Nederlandse bijenhouderij, ook over de landsgrenzen heen. De NBV
hecht hier dan ook veel waarde aan.
Internationale samenwerking krijgt o.a. vorm door de afvaardiging van Arie Kreike in de CopaCogeca (Brussel), maar ook door het
contact met de Vlaamse Imkerskoepel KonVIB, het lidmaatschap bij Apimondia en via de contacten die de lokale afdelingen in de
Duitse en Belgische grensstreek met hun imkerburen onderhouden. Met name voor de uitwisseling van ziektemeldingen is dit lokale
internationale contact zeer essentieel.
Zowel van Nederlandse imkers die via PUM op buitenlandse missie gaan, als van buitenlandse organisaties om informatie of
bijstand, is informatie verstrekt naar aanleiding van vragen over bijenhouderij in Curaçao en Zambia. Het ging hierbij om algemene
vragen over bedrijfsmatig bijenhouden en een meer specifieke vraag over een nieuwe bijenkastvorm, geproduceerd in Zuid Afrika
(Beegin). Deze vragen zijn door Commissie Internationaal beantwoord en hebben verder niet geleid tot opvolging of aanvullende
activiteit.
International Meeting Young Beekeepers
In juli 2019 vertegenwoordigden de drie toppers van de Nationale Jeugdcompetitie – die gehouden
werd op 11 mei 2019 - ons land bij de International Meeting Young Beekeepers IMYB). Daan
Meijssen, Raúl Riveros en Martijn van Gelder reisden samen met hun begeleiders, Leon Gütz en
Baldi Dekker, af naar Slowakije. Ze eindigden 11e van de in totaal 29 deelnemende landen! Een
onwijs mooi resultaat, met name omdat Nederland geen traditie heeft op het gebied van
Beekeeping Clubs for Youngsters of officiële Beekeeping Schools. De NBV feliciteert het hele team
met deze topprestatie!

6. Communicatie
Vervolg en afronding bijeenkomsten “NBV ’t Land in”
Het project “NBV ’t Land in” is afgerond met nog drie vervolgbijeenkomsten in de winter en het vroege voorjaar van 2019. In totaal
vonden er zes bijeenkomsten verspreid in het hele land plaats. Met deze tour wilde het NBV bestuur in gesprek gaan met de
afdelingsbestuurders, het contact met hen versterken en inzicht krijgen in hun wensen, behoeften en verwachtingen ten aanzien
van de landelijke NBV. Met als uiteindelijke doel te inventariseren waar de NBV nu staat en waar we samen naar toe willen. Het
sleutelwoord in alle bijeenkomsten was overtuigend ‘samen’. Samen met elkaar, samen zijn we de NBV, samen zijn we sterk(er),
samen werken we aan de toekomst van de NBV!
Het NBV bestuur heeft de ontmoeting met de lokale bestuurders als heel waardevol ervaren, zowel op inhoud als op persoonlijk
vlak. Maar: “NBV ‘t land in” stopt niet na 2019. We gaan door. Sowieso hebben de suggesties uit ‘Het land in’ een prominente plek
gekregen in het werkplan 2020 van de NBV. Maar er is meer. Het landelijk bestuur en het bureau zien een belangrijke taak voor
zichzelf om afdelingsbestuurders en leden met elkaar in contact te brengen. Zodat we van elkaar kunnen blijven leren en
samenwerken waar dat nodig of gewenst is. We brengen kennis bij elkaar en we halen kennis bij elkaar. Het woord ‘we’ staat voor
alle leden: wij zijn allemaal de NBV!
Naast deze georganiseerde bezoeken aan de afdelingsbesturen hebben veel persoonlijke ontmoetingen met imkers, lokale besturen
en besturen van gelieerde verenigingen plaatsgevonden.

Start “NBV Meet & Greet” bijeenkomsten
Om dichter bij haar leden te staan, hen te laten weten wie de NBV is en wat zij doet, heeft het bestuur besloten in 2019 nog
vervolgbijeenkomsten te organiseren om het land in te gaan. Dit keer onder de noemer ‘NBV Meet & Greet’, speciaal voor de
jongste aanwas imkers. Uit het gehouden ledenonderzoek kwam namelijk duidelijk naar voren dat veel nieuwe leden nog niet weten
wie de NBV is, wat ze precies doet en wat men nou ‘koopt’ voor een lidmaatschap bij de NBV, behalve het blad Bijenhouden. De
eerste twee pilotbijeenkomsten zullen begin 2020 plaatsvinden.

11

Nieuwe folderlijn en spreekbeurtpakket
In 2019 lanceerde de NBV een gehele nieuwe folderlijn. Deze folderlijn bestaat uit vijf folders die elk een thema binnen de imkerij
belichten. Om onze afdelingen kennis te laten maken met de nieuwe folderlijn, is een pakket (van elk thema 40 exemplaren)
verstuurd aan de secretarissen. Naast deze nieuwe folderlijn is ook het spreekbeurtpakket gelanceerd. Het pakket bevat een
jeugdfolder, twee A4-posters over bestuiving en het bijenvolk, een kleurplaat en een
informatieblad met tips voor meer info. Speciaal om na de spreekbeurt uit te delen,
zitten in elk pakket 40 happertjes met bijenweetjes. Zo leren kinderen (en het thuisfront)
spelenderwijs over bijen. Al het promotiemateriaal is verkrijgbaar op de webshop van de
NBV.
Webshop extern uitbesteed
De NBV-webshop is inmiddels ruim drie jaar actief en groeit jaarlijks. Binnen de webshop
wordt cursus-, promotie- en voorlichtingsmateriaal verstrekt. Het voeren van een
webshop is geen corebusiness voor de vereniging, maar de omvang van de webshop is
groeiend en vraagt jaarlijks meer personele inzet. Om de kwaliteit (met name qua snelheid van verzending) hoog te kunnen houden,
is in 2019 de handling van de webshopbestellingen extern belegd.

Ledenonderzoek
Medio 2019 zijn alle leden uitgenodigd deel te nemen aan het ledenonderzoek van de NBV. Het bestuur had namelijk de wens
samen met haar leden de toekomstige koers van de vereniging te bepalen. Weten aan welke activiteiten, producten en diensten z ij
behoefte hebben is belangrijk om de juiste dingen te doen. De NBV zocht voor het onderzoek de samenwerking op met
onderzoeksbureau Noordam & De Vries, expert in onderzoeken bij verenigingen.
Betrokkenheid
Alle leden, inclusief de cursisten van 2019, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Uiteindelijk heeft 26% van alle
leden de vragenlijst ingevuld, ofwel ruim 2.560 leden. Door deze hoge opkomst zijn de uitkomsten uit het onderzoek dusdanig
betrouwbaar dat ze niet wezenlijk zouden verschillen als alle leden de enquête hadden ingevuld. Dit concludeert dat onze leden
zeer betrokken zijn bij de NBV!
Het imkervak verandert
Leden zijn zich ervan bewust dat het imkervak verandert, dat imkers veranderen én dat het doel om te imkeren verandert (zie
onderstaande tabel). Leden begrijpen dat de NBV hierop moet anticiperen en dus mee moet veranderen. De huidige koers van de
NBV wordt dan ook vaak als positief beoordeeld.
Drie belangrijkste thema’s
Biodiversiteit, samenwerking en bijengezondheid zijn volgens de leden de drie belangrijkste thema’s voor de NBV om (verder) mee
aan de slag te gaan. Wat de NBV beter kan, is een actievere samenwerking met haar lokale afdelingen en hen meer ondersteunen.
Wat doet de NBV met de uitkomsten?
Het onderzoeksrapport staat bij de commissies, het bestuur en medewerkers goed op het netvlies. In hun werk worden zij door de
uitkomsten geholpen om de beleidslijn voor de komende jaren gerichter te kunnen bepalen. Met de uitkomsten van het onderzoek
zijn ze ook in staat om voor de verschillende groepen imkers, passende producten en diensten te leveren. Tevens zijn de uitkomsten
van het ledenonderzoek zoveel mogelijk verweven in het werkplan voor 2020. Dat zorgt ervoor dat het gewenste beleid wordt
geborgd en concrete actiepunten daaraan zijn gekoppeld.
Er zijn ook uitkomsten waarvan acties en inbedding meer tijd vragen. Het bestuur is zich bewust dat zij hierover in contact moet
blijven met haar leden en zal regelmatig terugkomen op de resultaten uit het onderzoek en de daarbij behorende acties. Het
houden van gerichte peilingen kan hier onderdeel van zijn. Zij realiseert zich dat transparantie door de juiste en frequente
communicatie van groot belang is om samen met elkaar de gewenste koers te kunnen varen.
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Floriade
In 2016 is vanuit de NBV-afdeling ‘Imkervereniging Zuid-Flevoland’ het initiatief ontstaan de deelname aan de Floriade 2022 in
Almere te gaan verzorgen. Het karakter van deze Floriade is deze keer geheel anders; voor de gemeente Almere is de expo slechts
de opstap naar de ontwikkeling van een geheel nieuw stadsdeel, het groenste stadsdeel van Nederland genaamd Hortus.
Het jaar 2019 was het laatste jaar van de Aanloopfase. Met ingang van 2020 start
de Projectfase en in 2022 de Expofase. In 2019 is het pallet aan contacten en
partners verder uitgebreid en was de werkgroep voor het tweede jaar aanwezig op
het Floriade Festival; een jaarlijks evenement in Almere met zo’n 40.000 bezoekers.
Het hoofdinitiatief zal een platform en podium gaan bieden aan partners om hun
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bestuivende insecten, en de (honing)bij
in het bijzonder, te ontwikkelen en te tonen. Er wordt gewerkt op het snijvlak van
Biodiversiteit (groen), Wetenschap (rood) en Technologie (blauw); ook terug te zien in het logo van de door de werkgroep
opgerichte stichting. Partners bevinden zich in één of meerdere van deze gebieden waaronder Naturalis, InHolland, Beep, Atos,
Windesheim, Fontys, Aeres en vele anderen. Het bestuur bestaat uit specialisten op deze gebieden; Hajo Witzel, Frens Pries, Jan
Schrage, Rolf van Beek, Iwan van Eijk, Barry Fokker en Mark Spetter. Alles nu vastgelegd in een gedegen projectplan; zodat de
stichting Bijeninitiatief Floriade 2022 met vol vertrouwen in 2020 aan de projectfase kunnen beginnen.

Redactie Bijenhouden
Het redactieteam heeft in 2019 weer met enthousiasme zes uitgaven van blad Bijenhouden gerealiseerd. Het was weer voor elk wat
wils en verschillende nieuwe onderwerpen die de aandacht trokken werden behandeld: angelloze bijen, allergie voor bijengif,
competitie en concurrentie tussen bijen en bijenteelt in lattenkasten. De serie over ‘niet alleen voor beginners’ trok ook de
aandacht van zowel beginners als gevorderden. De serie over solitaire bijen gaf tot het laatste nummer toe een mooie indruk van
wat er zoal aan bijen vlakbij huis te zien is. Soms was er zoveel kopij dat er twee nummers met 48 pagina’s in plaats van 40 pagina’s
gevuld konden worden. De rubrieken ‘bijen op stand’ en de interviews leverden weer mooie teksten en foto’s op en in het nieuwe
seizoen zullen we dit voortzetten.
Kees van Hemert trad 1 januari 2020 af als hoofdredacteur, nadat hij sinds 2015 als hoofdredacteur actief was. Namens de
vereniging bedankt het bestuur Kees voor zijn bijzonder grote inzet voor de voortgang en doorontwikkeling van Bijenhouden en is
blij dat Kees zijn kennis en kunde beschikbaar blijft stellen als redactielid.
Een aantal rubrieken zijn met het laatste nummer in december stopgezet en voor 2020 zijn er nieuwe items opgevoerd. Nieuwe
rubrieken zijn: ‘Dagboek van de beginnende imker’, Anatomie en morfologie, Bijennieuws uit het ‘American Bee Journal’, de
Column, Biodiversiteit en Antiquarisch. In enkele nummers van Bijenhouden zullen in de loop van 2020 artikelen verschijnen over
het thema ‘Selectie op Varroa resistentie’. Vier jaar geleden werd er voor het laatst over dit onderwerp in het blad gepubliceerd.
Het streven is in 2020 alle zes edities met 48 pagina’s te vullen. Dit is mede het gevolg van een besluit om met een andere drukkerij
in zee te gaan: er is aangeboden Bijenhouden goedkoper te laten drukken onder dezelfde condities die met de vorige drukkerij
golden. In overleg met het NBV-bestuur is dit traject doorlopen; het vroeg veel energie van de redactie. Tegelijkertijd is voor de
komende jaren een schatting gemaakt van de redactiekosten, vergoedingen, advertentie-inkomsten, drukkosten en porti. Met de
toename van het aantal pagina’s is ook de mogelijkheid gecreëerd meer advertenties op te nemen. Na intensief overleg met de
penningmeester van de NBV is voor de komende jaren een sluitende begroting voor de financiën van de redactie gemaakt.

7. Ondersteuning achterban
De landelijke vereniging biedt haar leden tastbare zaken zoals het blad Bijenhouden, maar talrijker zijn de zaken die niet direct
zichtbaar of tastbaar zijn, zoals belangenbehartiging, kennis en de voordelen van de “geborgenheid” in de vereniging.
Als grootste Nederlandse imkervereniging zijn we een vast en veelgevraagde vraagbaak en vertegenwoordiger van de Bijenhouderij
in Nederland. Dagelijks beantwoorden we vele telefoontjes en e-mails over algemene zaken rond (honing)bijen en worden we
uitgenodigd als expert of belangenbehartiger bij lokale, regionale of nationale bijeenkomsten. Het is ook in 2019 weer gelukt aan
deze verzoeken te voldoen en de belangen van de imkerij te vertegenwoordigen. Hieronder worden een aantal in het oog
springende zaken uitgelicht:
Problematiek kunstraat
De rechtsgang rond de kunstraatproblematiek is begin 2019 afgerond. De betrokken imkers en de Ledenraadsleden hebben
inmiddels persoonlijk bericht ontvangen over het resultaat van de rechtszaak. De informatie over de afronding van de zaak is hier te
lezen: https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/kunstraatproblemen
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Start ontwikkeling Onderling Schadefonds
Het Onderling Schadefonds (OSB) is in 2019 geïnitieerd door het bestuur van de NBV. De afdelingen hebben overwegend positief
gereageerd. Het fonds is een bijzondere NBV service met als doel onze leden een faciliteit te bieden voor schade, verlies of diefstal
van hun bijenvolken en bijenkasten. Het OSB sluit, qua structuur, aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling van de
vereniging. Het fonds organiseert het delen van risico's en leden hebben invloed op het beleid van de vereniging. Het bestuur zal
een fondscommissie benoemen die zowel de implementatie en uitvoering, evaluatie en zo mogelijk doorontwikkeling voor haar
rekening neemt..

Vertrouwenspersoon
Het bestuur heeft in 2019 een externe vertrouwenspersoon beschikbaar gesteld voor alle individuele leden die als lid of cursist
verbonden zijn aan de NBV. Hij kan ingeschakeld worden wanneer een lid binnen de vereniging aantasting van zijn/haar persoonlijke
integriteit ervaart. Aantasting van de persoonlijke integriteit betekent het ervaren van ongewenste omgangsvormen. Concreet valt
hierbij te denken aan agressie (fysiek of verbaal), intimidatie, bedreiging, pesten, racisme, discriminatie en/of seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Via de leden inlog MijnNBV kunnen leden contact leggen via deze vertrouwenspersoon.

Preventief jeugdbeleid
Het bestuur hecht veel waarde aan de veiligheid van haar jeugdleden én minderjarige deelnemers aan verenigingsactiviteiten. Om
die reden heeft het NBV-bestuur/-bureau samen met de commissie Jeugd voor deze kwetsbare groep preventief beleid ontwikkeld.
Onderdeel van het preventief jeugdbeleid is de vertrouwenspersoon en een formele klachtenregeling. Daarnaast is een
intakegesprek verplicht voor vrijwilligers binnen de jeugdimkerij, inclusief het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG). De VOG kan via de NBV kosteloos worden aangevraagd.
Leden inlog Mijn NBV
Als vereniging hechten we er echter zeer aan om – naast de verantwoordelijkheid die wij hebben om voor alle imkers in Nederland
bepaalde faciliteiten te bieden – ook onze leden nadrukkelijker te waarderen en belonen voor hun betrokkenheid en investering in
de vereniging. Naast alle informatie die er dan ook openbaar beschikbaar is, is eind 2018 gestart met MijnNBV, een deel van de
website dat alleen toegankelijk is voor leden. Hier vinden leden informatie, kortingscodes voor de webshop en besloten
verenigingsinformatie. In 2019 is Mijn NBV intensief uitgebreid.
Implementatie nieuwe Privacywet (AVG)
In 2019 is de implementatie van de relatief nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zo goed als
gerealiseerd binnen de gehele vereniging. De AVG zorgt ervoor dat de privacy rechten van onze leden zijn versterkt en uitgebreid:
deze wet gaat namelijk over het verwerken en vastleggen van persoonsgegevens. Dit vroeg om behoorlijk wat acties en
maatregelen. In 2019 heeft het NBV-bureau al haar interne verwerkingen conform de AVG aangepast en vastgelegd. Ook zijn met
alle externe partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten. De laatste, afrondende fase betreft afspraken met interne relaties die
in contact komen met diverse persoonsgegevens van onze leden. Denk hierbij aan werkgroepen, commissies, maar ook onze lokale
afdelingen. Eind 2019 is deze laatste actie uitgezet; daarna zal nog verder worden gewerkt aan het ondersteunen en faciliteren van
onze vrijwilligers in functie. Op onze website worden veel gestelde vragen omtrent de AVG continu bijgewerkt.

14

Commissies
De commissies bestaan voornamelijk uit vrijwilligers vanuit de vereniging, soms aangevuld met externe specialisten. In iedere
commissie is een bestuurslid van het NBV-bestuur vertegenwoordigd of de verenigingsmanager van de NBV. De commissies
ontvangen ondersteuning vanuit het bureau voor wat betreft de uitvoering en organisatie van activiteiten binnen de vereniging.
In 2019 heeft een intensivering plaatsgevonden van de samenwerking tussen bureau, bestuur en commissies. Hierbij zal de visie van
het bestuur, de specialistische kennis van de commissies en de professionele kennis van het bureau rond toepasbaarheid van zaken
binnen en buiten de vereniging ten opzichte van elkaar geoptimaliseerd worden.
Eerste Commissiedag
Het bestuur is in oktober 2019 met vertegenwoordigers van alle commissies bijeengekomen.
Enerzijds om onderlinge samenwerking te faciliteren c.q. tot stand te laten komen, anderzijds om
samen de resultaten van het ledenonderzoek te bespreken, zodat deze ook in de jaarplannen van
de commissies worden geïntegreerd. Voortaan zullen de commissies in deze setting minimaal één
keer per jaar bij elkaar komen.

In 2019 werd de NBV ondersteund door de volgende commissies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Commissie Bestuiving
Commissie Bijengezondheid
Commissie Onderwijs
Commissie Internationaal
Commissie Jeugd
Commissie Koninginnenteelt
Commissie Communicatie
Commissie Onderzoek (gestart per 2019)
Commissie Studiedagen
Commissie Biodiversiteit (gestart per 2019)
Redactie Bijenhouden
Werkgroep LOI (eind 2019 opgeheven; organisatie overgedragen aan NBV-bureau)

Op onze website staat een actueel overzicht van de samenstelling van onze commissies.

Ledenraad
In 2019 is de Ledenraad driemaal bij elkaar gekomen; in april, juli en november. Helaas zijn er
dit jaar enkele ledenraadsleden afgetreden, maar er mocht ook aantal nieuwe leden
verwelkomd worden. Momenteel zijn er twee openstaande vacatures voor de regio ZuidHolland. Het aantal plaatsvervangers is gedaald van 27 naar 23 en dus nog steeds niet op volle
sterkte.
Vastgestelde notulen van de Ledenraad zijn digitaal na te lezen. Van de laatst gehouden
Ledenvergadering zijn de concept notulen hier ook inzichtelijk.
Naast de controlerende taak hebben ledenraadsleden zich ook ingezet in de verbinding tussen
leden, afdelingen en het bestuur. Dit heeft onder andere vorm gekregen in het bezoeken van
afdelingen en het indienen van agendapunten van leden voor de vergaderingen, maar ook het
vervullen van actieve rollen in de projecten “NBV ’t Land in”, “NBV Meet & Greet” en het
vertegenwoordigen van de vereniging op regionale evenementen, samenwerking en andere
initiatieven.
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Bestuur
Bert Berghoef, voorzitter
Jan Bruurs, penningmeester (aangetreden per 2019)
Marleen Boerjan, secretaris
Wilfred Muis, lid

Jan Schrage, lid
Leendert Kamerling, lid (afgetreden per juni 2019)
Guido Reijnen, lid

Het bestuur is in 2019 gestart met het ontwikkelen van een strategisch beleidsplan 2020-2025 en de daarbij behorende
meerjarenraming en voorstel bestedingsreserve.
Sponsorverzoeken en -richtlijnen
Het bestuur heeft ook in 2019 diverse verzoeken gekregen van commerciële bedrijven tot samenwerking of aanbod van donaties. Op
basis hiervan heeft het bestuur uitgangspunten vastgelegd om te kunnen toetsen of deze bedrijven wel passen bij de vereniging. De
uitgangspunten zijn beschikbaar in Mijn NBV en kunnen ook gebruikt worden door lokale verenigingen als zij dergelijke verzoeken
krijgen.

Bureau
(3,7 fte)
Marga Canters, redactiesecretaris, onderwijs, ledenadministratie, front office
Frank Moens, projectleider communicatie
Laura Tinholt, projectmanager
Gerda Veen, financiële en ledenadministratie
Nadine Schalk, verenigingsmanager
In 2019 heeft het bureau wederom hard gewerkt om de veranderende organisatie en de dynamiek van de groeiende vereniging goed te
begeleiden. In het jaarverslag van 2018 is aangegeven dat het bureau zeer compact is qua omvang en in 2019 verder zal toewerken
naar het vergroten van de doelmatigheid door het beschouwen en verduurzamen van bestaande procedures en het nog nadrukkelijker
inzetten op het vergroten van de capaciteit voor het begeleiden van de vereniging in de omgevingsgerichte activiteiten. Enerzijds om
deze reden en anderzijds door wijzigingen in contracturen (vermindering) bij bestaande medewerkers, is eind 2019 een vacature
uitgezet voor versterking van het bureau.
Verhuizing NBV-bureau
Per december 2019 is het NBV-bureau verhuisd van de Grintweg in Wageningen naar de Stationsweg in Ede. De nieuwe locatie biedt
een prettige ruimte voor de medewerkers. Daarnaast is er een ruime kamer voor vergaderingen tot 10 personen en een ruimte die
flexibel ingezet kan worden als spreek-/werkkamer. Hiermee blijft de mogelijkheid voor commissies en partners om van de ruimte
gebruik te maken. Het huren van de zaal in Het Bijenhuis blijft mogelijk, reserveringen lopen direct via Het Bijenhuis zelf.
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