gratis ZOOM-faciliteiten
m.b.t. COVID-19 maatregelen

lokale verenigingen
commissies & werkgroepen

onder beperkende maatregelen

praktische uitvoering imkerij

afstemming LNV
AVG-verplichtingen

Ondersteuning leden & lokale verenigingen

klachten & mediation

juridische zaken
aansprakelijkheid & veiligheid

advies rond plaatsing bijenkasten

Procurios
www.procurios.com/nl

landelijk & lokaal

Ledenadministratie
Webshop

Vernieuwing CMS-systeem

bevorderen & faciliteren interne samenwerking

Communities

1 portal

Ambassadeurs Biodiversiteit als eerste gebruikers
vergaderingen
Meetings & Events

fysieke bijeenkomsten
online bijeenkomsten

Verenigingszaken
Ledenraad

financieel en sociaal jaarverslag 2019 schriftelijk
digitaal

vergaderingen & bijeenkomsten
na fysieke start online voortgezet

bijpraat-bijeenkomst september 2020 fysiek

2e jaargang cursus

nu 55 ambassadeurs actief
start pilot inventarisatie bijenvolken

begroting & jaarplan 2021 schriftelijk

fysiek

Ambassadeurs Biodiversiteit

vernieuwing statuten

brainstorm scenario's

werkgroep Huishoudelijk Reglement
bestuderen organisatiestructuur

per 1-7 aanstelling beleidsmedewerker Biodiversiteit (8 uur)

relatie landelijk/lokaal

NBV Biodiversiteitsprijs
stimulans lokale verenigingen
projecten uitgevoerd met lokale partners en burgers

50K voor biodiversiteitsbevorderende projecten
alternatief publieksevenement
bepaling doelgroepen

de juiste informatie bij de juiste "klant"

Aftrap project "Herijken Communicatie"
Biodiversiteit

intern
extern

transparant & eficient

participatie inspiratiedag Klimaatbuffers

Nieuwe locatie kantoor

van Wageningen naar Ede

feestelijke opening 8 februari 2020
https://www.bijenhouders.nl/nieuws/open-ochtend-nbv-kantoor-ede-zaterdag-8-februari/

Nationale Bijenstrategie
22 en 23 januari

Bijenhouden

participatie Theory of Change bijeenkomsten

17 maart
participatie & samenwerking

Deltaplan Biodiversiteit

nieuwe uitgeverij, Tuijttel

kwalitatieve impuls
financieel voordeliger
aftreden Kees van Hemert

wisseling hoofdredacteur
participatie Kennisimpuls Bestuivers

aanstelling Sarah van Broekhoven

Jaarverslag 2020
Nederlandse
Bijenhoudersvereniging

participatie Nationaal Referentielab Bijenziekten
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Ziekten-in-bijen/Nationaal-Referentie-Laboratorium-bijenziekten.htm

diagnosewerkgroepen

webshop

Bijengezondheidsnetwerk
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/bijengezondheidscoordinatoren

met LTO
met Imkers Nederland

verzoek herziening Honingprogramma
https://www.bijenhouders.nl/nieuws/vraagtekens-bij-uitvoering-honingprogramma/

eerste jaar via extern verzendhuis
start implementatie binnen CMS

JUB
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/dracht-en-biotoopverbetering/bijen-bloembollen

onderzoek Bijensterfte Drenthe
https://www.bijenhouders.nl/nieuws/bijensterfte-drenthe-in-onderzoek/

webinar i.v.m. Covid-19

waarneming Henk van der Scheer

symposium Bijengezondheid
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Symposium-Bijengezondheid.htm

kennisdeling, bloembollen als dracht

aan partners
binnen NBV-scholing

sponsoring ontvangen

Honingprogramma
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/EU-Honingprogramma-1.htm

participatie begeleidingscommissie uitvoering
Concurrentie, o.a. Biesbosch

Bijengezondheid

https://www.bijenhouders.nl/nieuws/kruisbestuiving-tussen-bijen-en-zonnepanelen

Solar Energy Works
KIEM-HBO studies

opening zonnepark Adijk, Almelo
Samenwerking & Sponsoring

virusinfecties bij honingbijen
sponsoring ontvangen
Ake-Ideal Nordcap
participatie onderzoek
#wecareforfood

adoptie Arista Bee VSH-volk
https://aristabeeresearch.org/nl/

sponsoring ontvangen

Cruydt Hoeck

20% korting bij aankoop via lokale vereniging
kennisdeling inheems zaad als dracht

aan partners
binnen NBV-scholing

Ondersteuning BEEP Bijenmonitoring
www.beep.nl

cursisten ontvangen extra jaar vrij lidmaatschap

Groencentrum De Batterijen

cursussen 2020 geannuleerd
Proeftuin Randwijk

oriëntatie online leermogelijkheden
digitale (her)toetsing

Opleiding Bijenteeltleraar

Onderwijs

Voortgezet Imkeren

fysieke Meet& Greet bijeenkomsten

lancering nieuw cursusmateriaal
januari Assen
februari Teteringen

van fysiek naar online door Covid-19
ontwikkeling nieuw materiaal Bestuivingsimker
studiedagen vervangen door webinar klimaatverandering
https://us02web.zoom.us/rec/play/eyLi_pM9nyptjTTnrsSB_X3mVutBKhcjeel1XezW7aLdWCC2L2S4fvG0e2gIpubw4DKfKIjQbPHYcKwQ.mHPI-94eB9vzw_9f?continueMode=true

Commissiedag online

ledenparticipatie

thema: Vereniging 3.0

vernieuwing van structuren

Evenementen & Bijeenkomsten
Ben's Bijenblog

Start Q&A sessies via Youtube
4300 volgers
Jeugd Imkercompetitie

selectie International Meeting Young Beekeepers Slovenië

World Bee Day
Landelijke Bijendag op De Batterijen
Publieksevenementen vanaf maart vervallen

Landelijke Open Imkerijdag
t.b.v. leden
alternatieve projecten gestart

t.b.v publiek
t.b.v. lokale verenigingen

Koninginnenteelt

Koninginnenteeltdag januari

bij Fruitmasters Geldermalsen
158 bezoekers

Bestuiving
Bestuivingsdag januari
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/bestuiving/bijenwerk-bestuiving-bestuivingsdag-18-januari-2020

kennisuitwisseling
Samenwerking Proeftuin Randwijk
participatie onderzoek
Ontikkeling nieuw lesmateriaal cursus Bestuivingsimker

bij WUR Wageningen
70 bezoekers

https://www.proeftuinrandwijk.nl/kennisbank/bijen
Biodiversiteit in de boomgaard

Jaarverslag 2020
Nederlandse
Bijenhoudersvereniging

Biodiversiteit
Bijengezondheid
Onderwijs

Verenigingszaken
Samenwerking & Sponsoring
Evenementen & Bijeenkomsten

na fysieke start online voortgezet

2e jaargang cursus

nu 55 ambassadeurs actief
start pilot inventarisatie bijenvolken

Ambassadeurs Biodiversiteit

brainstorm scenario's
per 1-7 aanstelling beleidsmedewerker Biodiversiteit (8 uur)

Jaarverslag 2020
Nederlandse
Bijenhoudersvereniging

NBV Biodiversiteitsprijs
stimulans lokale verenigingen
projecten uitgevoerd met lokale partners en burgers

50K voor biodiversiteitsbevorderende projecten
alternatief publieksevenement

Biodiversiteit
participatie inspiratiedag Klimaatbuffers

Nationale Bijenstrategie
22 en 23 januari

participatie Theory of Change bijeenkomsten

17 maart

Deltaplan Biodiversiteit

participatie Kennisimpuls Bestuivers

participatie & samenwerking

participatie Nationaal Referentielab Bijenziekten
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Ziekten-in-bijen/Nationaal-Referentie-Laboratorium-bijenziekten.htm

diagnosewerkgroepen

Bijengezondheidsnetwerk
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/bijengezondheidscoordinatoren

onderzoek Bijensterfte Drenthe
https://www.bijenhouders.nl/nieuws/bijensterfte-drenthe-in-onderzoek/

webinar i.v.m. Covid-19
met LTO
met Imkers Nederland

verzoek herziening Honingprogramma
https://www.bijenhouders.nl/nieuws/vraagtekens-bij-uitvoering-honingprogramma/

Jaarverslag 2020
Nederlandse
Bijenhoudersvereniging

symposium Bijengezondheid
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Symposium-Bijengezondheid.htm

Honingprogramma
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/EU-Honingprogramma-1.htm

participatie begeleidingscommissie uitvoering
Concurrentie, o.a. Biesbosch

Bijengezondheid

KIEM-HBO studies

virusinfecties bij honingbijen

participatie onderzoek
adoptie Arista Bee VSH-volk
https://aristabeeresearch.org/nl/

Ondersteuning BEEP Bijenmonitoring
www.beep.nl

Jaarverslag 2020
Nederlandse
Bijenhoudersvereniging
cursisten ontvangen extra jaar vrij lidmaatschap

cursussen 2020 geannuleerd

oriëntatie online leermogelijkheden
digitale (her)toetsing

Opleiding Bijenteeltleraar

Voortgezet Imkeren

lancering nieuw cursusmateriaal

ontwikkeling nieuw materiaal Bestuivingsimker

Onderwijs

gratis ZOOM-faciliteiten
m.b.t. COVID-19 maatregelen

lokale verenigingen
commissies & werkgroepen

onder beperkende maatregelen

praktische uitvoering imkerij

afstemming LNV
AVG-verplichtingen

Ondersteuning leden & lokale verenigingen

klachten & mediation

juridische zaken
advies rond plaatsing bijenkasten

aansprakelijkheid & veiligheid

Procurios
www.procurios.com/nl

Ledenadministratie
Webshop

Vernieuwing CMS-systeem

Jaarverslag 2020
Nederlandse
Bijenhoudersvereniging

landelijk & lokaal

1 portal

Communities

bevorderen & faciliteren interne samenwerking
Ambassadeurs Biodiversiteit als eerste gebruikers
vergaderingen

Meetings & Events

fysieke bijeenkomsten
online bijeenkomsten

Verenigingszaken
Ledenraad

financieel en sociaal jaarverslag 2019 schriftelijk
vergaderingen & bijeenkomsten

digitaal

begroting & jaarplan 2021 schriftelijk
bijpraat-bijeenkomst september 2020 fysiek

fysiek
vernieuwing statuten
werkgroep Huishoudelijk Reglement
bestuderen organisatiestructuur

Aftrap project "Herijken Communicatie"

de juiste informatie bij de juiste "klant"

bepaling doelgroepen

relatie landelijk/lokaal

intern
extern

transparant & eficient

Nieuwe locatie kantoor

van Wageningen naar Ede

feestelijke opening 8 februari 2020
https://www.bijenhouders.nl/nieuws/open-ochtend-nbv-kantoor-ede-zaterdag-8-februari/

Bijenhouden

nieuwe uitgeverij, Tuijttel

kwalitatieve impuls
financieel voordeliger
aftreden Kees van Hemert

wisseling hoofdredacteur

waarneming Henk van der Scheer
aanstelling Sarah van Broekhoven

webshop

eerste jaar via extern verzendhuis
start implementatie binnen CMS

JUB
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/dracht-en-biotoopverbetering/bijen-bloembollen

kennisdeling, bloembollen als dracht

aan partners
binnen NBV-scholing

sponsoring ontvangen

Jaarverslag 2020
Nederlandse
Bijenhoudersvereniging

https://www.bijenhouders.nl/nieuws/kruisbestuiving-tussen-bijen-en-zonnepanelen

Solar Energy Works
opening zonnepark Adijk, Almelo
Samenwerking & Sponsoring

sponsoring ontvangen
Ake-Ideal Nordcap

#wecareforfood
sponsoring ontvangen

Cruydt Hoeck

20% korting bij aankoop via lokale vereniging
kennisdeling inheems zaad als dracht

aan partners
binnen NBV-scholing

Groencentrum De Batterijen

Proeftuin Randwijk

fysieke Meet& Greet bijeenkomsten

januari Assen
februari Teteringen

van fysiek naar online door Covid-19

Jaarverslag 2020
Nederlandse
Bijenhoudersvereniging

studiedagen vervangen door webinar klimaatverandering
https://us02web.zoom.us/rec/play/eyLi_pM9nyptjTTnrsSB_X3mVutBKhcjeel1XezW7aLdWCC2L2S4fvG0e2gIpubw4DKfKIjQbPHYcKwQ.mHPI-94eB9vzw_9f?continueMode=true

Commissiedag online

ledenparticipatie

thema: Vereniging 3.0

vernieuwing van structuren

Evenementen & Bijeenkomsten
Ben's Bijenblog

Start Q&A sessies via Youtube
4300 volgers
Jeugd Imkercompetitie

selectie International Meeting Young Beekeepers Slovenië

World Bee Day
Landelijke Bijendag op De Batterijen
Publieksevenementen vanaf maart vervallen

Landelijke Open Imkerijdag
t.b.v. leden
alternatieve projecten gestart

t.b.v publiek
t.b.v. lokale verenigingen

Koninginnenteelt

Koninginnenteeltdag januari

bij Fruitmasters Geldermalsen
158 bezoekers

Bestuiving
Bestuivingsdag januari
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/bestuiving/bijenwerk-bestuiving-bestuivingsdag-18-januari-2020

kennisuitwisseling
Samenwerking Proeftuin Randwijk
participatie onderzoek
Ontikkeling nieuw lesmateriaal cursus Bestuivingsimker

bij WUR Wageningen
70 bezoekers

https://www.proeftuinrandwijk.nl/kennisbank/bijen
Biodiversiteit in de boomgaard

