Introductie Wouter Schouwstra, kandidaat voorzitter NBV
Mijn wieg stond 68 jaar geleden in Leeuwarden. De middelbare
school bezocht ik in Apeldoorn en aansluitend volgde ik HBO
opleiding in Marketing, Management en Personeelbeleid.
Bijna twintig jaar was ik werkzaam bij Randstad Holding in diverse
management functies. De laatste daarvan in Frankfurt am Main. In
1991 ben ik begonnen aan een wereldreis van enige jaren in
voornamelijk Afrika, Azië en Midden-Amerika.
Terug in Nederland heb ik gewerkt voor verschillende ICT bedrijven,
voornamelijk als manager en directeur belast met het
personeelsbeleid. Door het aanvaarden van een dergelijke functie
bij een ziekenhuis in Rotterdam besloten we dertien jaar geleden te verhuizen van Apeldoorn naar
Boskoop. Per 1 mei van dit jaar verhuizen mijn vrouw Adriane Polman en ik naar Beekbergen. Ik heb
twee kinderen en vijf klein kinderen.
Mijn eerste contact met bijen dateert van 1981 toen ik in zuidoost Friesland woonde. Uiteindelijk
imkerde ik toen met tien volken. Na mijn wereldreis begon het imkerbloed weer te kriebelen en heb
ik het bijenhouden opgepakt. Eerst met enkele volken en sinds ik in Boskoop woon verder
uitgebouwd tot ruim dertig volken.
In Boskoop sloot ik mij vanzelfsprekend aan de NBV afdeling Groene Hart. Mijn ‘loopbaan’ als
bestuurder binnen de NBV begon bij die afdeling. De afgelopen tien jaar was ik daar bestuurslid, de
laatste jaren als secretaris en voorzitter. In april 2012 ben ik toegetreden tot het hoofdbestuur van
de NBV. Een jaar later heb ik stokje van aftredend secretaris Rob Nijman overgenomen.
Ik heb diverse cursussen gevolgd, zoals die voor leraar bijenteelt en koninginneteelt. Met deze kennis
op zak heb ik enkele jaren voor de vereniging de basiscursus bijenhouden verzorgd en ben ik voor
PUM voor meerdere projecten in Ghana geweest. Als voorzitter van het Bijkergilde geef ik ook een
bijdrage aan het bevorderen van de kennis van bijenproducten. Naast het imkeren heb ik nog allerlei
andere interesses. De belangrijkste daarvan is het beoefenen van de van golfsport.

