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Voorwoord
Door de Nederlandse Bijenhoudervereniging (NBV) worden talloze
dingen ondernomen om de imkers van Nederland te voorzien van
juiste informatie, hen (bij-) te scholen en vooral om hen in
verenigingsverband bij elkaar te brengen op zowel lokaal als ook op
landelijk niveau.
Vorig jaar zijn we begonnen als hoofdbestuur met het
implementeren van een viertal pijlers waarop de vereniging haar
activiteiten ontplooit. Dit kwam rechtstreeks voort uit de behoefte
om een andere manier van aanpak te realiseren waarbij groei naar
professionaliteit voorop stond. Dit vanzelfsprekend ten dienste van
de bijenhouderij waarbij belangenbehartiging voor de leden en de
sector een centrale plaats innemen. Inherent hieraan is het beheer
van flora en fauna en het professionaliseren van de imkerpraktijk.
Maar dat was toen. [GCBdeG1]Komend jaar willen we in opnieuw inspannen voor onze sector. Hiervoor
hebben wij op basis van de viertal eerder genoemde pijlers een activiteitenplan samengesteld.
2015 wordt een belangrijk jaar voor onze vereniging. Komend jaar zal een beslissing gemaakt worden
over het al dan niet verbouwen van het Bijenhuis, plannen over het meerjaren beleidsplan
uitkristalliseren en scholing,biodiversiteit en ziekte- en plaagbestrijding zullen veel van onze aandacht
vragen. Dit alles naast het dagelijks besturen van de vereniging, het beantwoorden van brieven, het
zichtbaar maken van de NBV, beheren van de serviceafdeling en ledenadministratie en het bezoeken
van elkaars afdelingen en groepen.
In dit activiteitenplan trachten we zoveel mogelijk zaken te bepalen en plannen te benoemen en hierop
te anticiperen. Rest mij nog u veel leesplezier te wensen.
Jan Dommerholt,
Voorzitter NBV
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Pijler 1 – Dienstverlening & Ondersteuning
De diensten vanuit het servicecentrum van het Bijenhuis zijn handel, redactie (van diverse media),
werkplaats, expo, informatievoorziener en ledenadministratie.
 de diensten vanuit het servicecentrum van het Bijenhuis vergroten
 dichter bij de leden komen en gemakkelijker bereikbaar zijn
 de betekenis van het lidmaatschap van de NBV voor de leden meerwaarde geven

Bijenhuis
Het Bijenhuis verbouwen zodat het weer van deze tijd is, les- en vergaderlokalen inrichten en een
ontmoetingsplek voor imkers en bezoekers creëren.
Komend jaar willen we concrete plannen presenteren om dit gestalte te geven. Voor de ALV van 2015
heeft het HB diverse financiële onderbouwingen voor de ALV gereed.
Ledenraad
Door het aansporen van de leden om een
gemakkelijker benaderbaar bestuur te
vormen wil de NBV een plattere organisatie
inrichten. Het HB wil zich laten inspireren
door de leden en de besturen willen laten
weten waar zij mee bezig is. Dit kan volgens
het bestuur het beste met een ledenraad.
Deze ledenraad krijgt binnen de vereniging
de status van ALV en wordt samengesteld uit
leden van de huidige groepen. Door het
compacter maken van de vereniging hopen
we op een grotere ledenparticipatie.
Ter voorbereiding is een ad hoc commissie ingericht die de haalbaarheid en de diverse aspecten van
een ledenraad onderzoekt. Bij de voorjaars ALV zullen concrete plannen voor de ledenraad worden
gepresenteerd en in een buitengewone ALV in het najaar zal dit plan concreet gepresenteerd worden.
In de ALV van het voorjaar 2016 zal dit plan in stemming worden gebracht.
Lidmaatschap
De leden zijn zich bewust van de meerwaarde en de inspanningen die de NBV doet voor de vereniging,
de acties van de NBV zijn meer inzichtelijk waardoor individuele bestuurders in staat zijn om hun
werkzaamheden voor de NBV toe te lichten.
Zo blijven we ons inspannen om de meerwaarde van de vereniging uit te dragen door middel van het
aanbieden van informatie, voorlichting en scholing. Daarnaast zal in 2015 de lidmaatschapskaart de
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functie krijgen om punten te sparen die kunnen worden verzilverd in het Bijenhuis. Voor 2015 is geen
verhoging van de contributie gepland.
LOI
Een terugkerend evenement is de landelijke
open imkerijdag, de LOI. In 2014 waren er
zo’n 1000 imkers bereid het brede publiek
van ongeveer 25.000 belangstellenden een
kijkje te gunnen in de wonderlijke bijenstaat
en kennis te laten maken met het werk van de
imker.
Ook komend jaar is opnieuw een landelijke
open imkerijdag gepland, namelijk op 11 en
12 juli.

Studiedagen
De commissie Studiedagen zal ook in 2015 bij elkaar komen om de studiedagen te organiseren. Daarbij
zullen de regionale werkgroepen de verdere organisatie op zich nemen. Tevens wordt op de
studiedagen de mogelijkheid geboden bijenproducten te laten keuren. De keuring van de
bijenproducten ligt in handen van het Bijkersgilde. De commissie zal veel zorg besteden aan het
stimuleren van zoveel mogelijk leden om deel te nemen aan deze studiedagen die door de deelnemers
over het algemeen hoog worden gewaardeerd. In 2015 zal, in tegenstelling tot vorige jaren, op 4
plaatsen in het land een studiedag worden georganiseerd. Via diverse media zullen de data en inhoud
aan de leden bekend worden gemaakt.
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Pijler 2 – Informatievoorziening, Communicatie & PR
Momenteel beheert de communicatie- en mediawerkgroep diverse media en voeren de externe
communicatie uit. Door een grotere naamsbekendheid te creëren en te stimuleren krijgt de
bijenhouderij een positieve profilering en worden meer mensen geïnformeerd en leden aangetrokken.
Vooral de bestaande leden en het werven van nieuwe en jonge bijenhouders verdienen onze aandacht.
 een grotere naamsbekendheid verwerven en een positieve profilering van de NBV voor
leden en buitenstaanders creëren
 meer mensen aantrekken / engageren voor informatievoorziening
 overheden blijven verzoeken om steun voor de problemen in de bijenhouderij
 het vergroten van het bestand van nieuwe (jonge) imkers en de jeugdbijenhouderij een
volwaardige plaats geven in de vereniging
 de lange communicatielijnen tussen de leden en het bestuur verkorten en dichter bij de
leden komen en makkelijker bereikbaar zijn

Een grotere naamsbekendheid verwerven en een positieve profilering van de NBV voor leden en
buitenstaanders creëren.
De NBV gaat samenwerkingsverbanden aan als het gaat
om het bloemrijker maken van de leefomgeving voor
bijen en andere insecten. Ze doet dit door bijvoorbeeld
het project Idylle, samenwerking met de Tuinen van
Appeltern, Intratuin en JUB en organisaties zoals
Greenlabel Nederland en mogelijk ook met Tuinbranche
Nederland. Op grotere schaal, gericht op de agrarische
sector, is de samenwerking met LTO in het project
BijenkennisNet in 2012 gestart. De eigen website en de jaarlijkse LOI dragen daar uiteraard ook aan
bij.
Meer mensen aantrekken / engageren voor informatievoorziening
De jaarlijkse stroom belangstellenden die deelneemt
aan de basiscursus Bijenhouden levert nieuwe
imkers/leden op. De lokale afdelingen spelen hierin
een grote rol[GCBdeG2]. De Landelijke Open Imkerijdagen
zijn een uitstekend laagdrempelig middel om het
publiek met de imkerij kennis te laten maken. Veel
imkers geven presentaties op scholen, NME-centra
enzovoorts. Het hoofdbestuur wil zich komend jaar
inspannen om dit verder te faciliteren en passend
voorlichtingsmateriaal
voor
de
verschillende
doelgroepen, voor zover nog niet voorradig,
ontwikkelen.
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Het vergroten van het bestand van nieuwe (jonge) imkers en de jeugdbijenhouderij een volwaardige
plaats geven in de vereniging.
Het vergroten/verjongen van het ledenbestand vindt vooral plaats onder de punt 2 genoemde
instroom van cursisten. Het verbeteren van de jeugdbijenhouderij komt hier en daar van de grond,
maar niet op grote schaal. Meer aandacht hiervoor is gewenst. De NBV wil in verenigingsverband graag
meer jonge imkers opleiden en daarbij betrokken blijven door hen een plaats te geven in onze
vereniging.
Komend jaar wordt door de International Meeting of
Young Beekeepers (IMYB) weer een internationale
bijeenkomst georganiseerd van 9 t/m 12 juli bij de
imkerschool van Banská Bystrica, in het midden van
Slowakije. Vanuit Nederland zullen opnieuw
deelnemers, die op een landelijke selectiedag worden
gekozen, deelnemen. De voorselectie is op 6 juni 2015.
Overheden blijven verzoeken om steun voor de
problemen in de bijenhouderij.
Het Actieprogramma Bijengezondheid legt de verbinding met de landelijke overheid. Lokaal zijn vooral
de NBV-afdelingen actief en hier en daar komen regionaal/provinciaal samenwerkingsverbanden van
de grond die zich richten op verbetering van de ‘bijenweide’. Vanuit de landelijke organisatie worden
deze activiteiten gestimuleerd en ondersteund door het actief participeren met de verschillende
partners en het stimuleren van lokale activiteiten.
De lange communicatielijnen tussen de leden en het bestuur verkorten en dichter bij de leden komen
en makkelijker bereikbaar zijn.
Het HB van de NBV stelt in haar concept beleidsplan 2015 –
2020 voor om over te gaan tot het instellen van een ledenraad.
Het doel van deze wijziging is om de wisselwerking, de invloed
van de leden, te vergroten. Het was al jaren de wens van vele
leden van de NBV, waaronder het HB, om HB en de leden
dichter bij elkaar te brengen. Dit concept willen we presenteren
in de ALV van april 2015. Indien er instemming volgt zal in een
buitengewone ALV in het najaar van 2015 een eerste concrete
stap gezet worden in de richting van een plattere, daadkrachtige organisatie met een ledenraad. In
deze bijzondere zitting zal het meerjarenbeleidsplan en de ledenraad in stemming worden gebracht.
Indien met het plan ingestemd wordt gaan we verder met het ontwikkelen van de plannen en ligt het
in de lijn der verwachting dat bij de voorjaars ALV van 2016 de huidige ALV-vorm ontbonden wordt en
en de groepen de "formele" opdracht krijgen kandidaten voor een ledenraad te kiezen uit hun
gelederen.
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Pijler 3 – Onderwijs, Natuurbeheer & Bijengezondheid
De groeiende belangstelling voor de bijenhouderij levert op dit moment op dat er ook aandacht uitgaat
naar de solitaire bij en andere insecten die bijdragen aan de bestuiving van gewassen. Mede door de
samenwerking met externe organisaties, bijvoorbeeld de WUR en de Vlinderstichting, ontstaan er
initiatieven (Idylle / Bollenactie e.d.) die door middel van gerichte acties gekanaliseerd dienen te
worden.
 meer aandacht aan solitaire bijen en andere insecten schenken
 snelle en goede informatie verkrijgen vanuit het netwerk van deskundigen op het gebied
van bijenhouderij en deze informatie delen met de leden
 de NBV blijft initiatieven ontplooien om tot biotoopverbetering te komen
 in 2020 de bijensterfte met 10% teruggedreven hebben

Samenwerking Food4Bees en Idylles
De NBV zal het werk van
Food4bees
ondersteunen
zoals zij ons ondersteunen
met advies en ontwikkeling
van projecten die betrekking
hebben op het verbloemen
van
stedelijk
en
buitengebied. Door het
intensiever samen werken
met andere organisaties
zoals
Food4bees
ondersteunen we niet alleen
de foerageergebieden van de
honingbij maar ook die van
de solitaire bijen en andere
bestuivende insecten.
Daarnaast gaan we verder met de bouw van Idylles in Nederland. NBV en Vlinderstichting realiseren
dit jaar op 15 locaties een Idylle: een bloemrijke plek voor bijen, vlinders en mensen. Idylles zijn
grote voorbeeldlocaties waar wordt getoond hoe een ongebruikt grasland, een braakliggend terrein of
wegberm wordt omgevormd tot een bloemrijk geheel. Afgelopen twee jaar gebeurde dit al op meer
dan twintig plaatsen.
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Onderwijs
De onderwijscommissie wil zich komend jaar richten op











Ontwikkeling van het Bijenteeltonderwijs binnen
de NBV.
Uitvoering van de regeling bijenteeltonderwijs
voortzetten zoals in 2014 is gedaan en met
behulp van overleg fricties tussen de regeling en
de onderwijspraktijk oplossen.
Doorgaan met uitvoering van de cursus leraar
bijenteelt A in Beilen.
Uitgave van de vertaling van Moderne
Imkerpraxis van F. Pohl ten behoeve van de cursus bijenteelt voor gevorderden
Voor de basisursus verder werken aan een aantal PowerPoint presentaties die door leraren als
uitgangspunt voor hun cursus gebruikt kunnen worden.
Uitvoeren van de cursus specialist koninginnenteelt.
Herziening van het bijenteeltonderwijs na de basiscursus. De traditionele vervolgcursus lijkt
ontoereikend omdat veel onderwerpen daarin te beperkt worden aangeboden. We streven in
plaats daarvan naar een aantal specialistische cursussen, zoals de door het Bijkersgilde verder
ontwikkelde cursus specialist bijenproducten.
Het organiseren van de Lerarendag 3 oktober 2015

Terugdringen bijensterfte
Bij het terugdringen van de bijensterfte is het actieprogramma Bijengezondheid een belangrijke spil.
Talloze discussies worden in alle gelederen gevoerd over het wel en wee van de bij. De NBV wil deel
uitmaken van het bevorderen van de bijengezondheid door met verschillende partners een
constructief antwoord te geven op het terrein van bevorderen van kennis, biodiversiteit en het
bijenlectoraat. We verwachten concrete stappen te kunnen nemen ten aanzien van het bijenlectoraat.
Biodiversiteit en biotoopverbetering
Komend jaar wil de NBV een herstart maken met de
commissie biotoopverbetering. Zij zullen een aantal
acties ontplooien die concreet uitgewerkt zullen
worden en aansluiten bij het meerjaren beleid van de
vereniging. Hierbij kan men denken aan het
ontwikkelen / aanzet tot ontwikkelen van een
drachtplantencursus.
Samen met JUB wordt een studiebijeenkomst voor
imkers met als thema “blije bijenbollen in het openbaar
groen”. Onze ambassadeur Groen, Aat Rietveld zal hier
onder andere aan deelnemen.
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Tijdens studiedagen voor ambtenaren en hoveniers georganiseerd door JUB met hetzelfde thema
ontvangen alle gemeenten in Nederland een informatiepakket rond drachtverbetering met o.a.
informatie over bloembollen voor bijen en vlinders. Participatie van de lokale imkers is onontbeerlijk;
zij worden opgeroepen hun gemeente met behulp van dit pakket te benaderen.
Daarnaast zal in Hoorn een zogenaamde groendag worden georganiseerd die bezocht wordt door
voornamelijk ambtenaren, gemeentelijke groenbeheerders en hoveniers. De NBV zal hierbij en op de
beurs in Houten “dagen van de openbare ruimte”, ook voor hoveniers en ambtenaren,
vertegenwoordigd zijn.
Een aantal doorlopende activiteiten is: De
Bollenkrant die naar alle imkers verstuurd
wordt en als bijlage verschijnt bij
BIJENhouden.
Op lokaal niveau, maar ook in andere
gemeenten wil Aat Rietveld het
stadsimkeren in samenwerking met het
Bredaas
Bijenhouders
Collectief
propageren: verantwoord bijenhouden in
dichtbevolkte gebieden en zorgen voor
continuïteit.

Yerseke, de Moer (Zeeland)

De ambassadeur Groen is tevens betrokken bij het initiatief van Greenlabel, zie Jaarverslag 2014.
Komend jaar zal naar verwachting een convenant tussen Greenlabel en de NBV worden gesloten. Aat
Rietveld zal bij Tuinidee 2015 een stand samen met NL-Greenlabel beheren.
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Pijler 4 – Algemeen Beheer & Financiën
Door de onderlinge samenhang te verwerkelijken tussen de financiën en het fysiek beheer van de NBV
zal een grotere transparantie en proactiviteit worden bereikt van zowel de besturen als de leden. De
onderstaande doelstellingen dragen bij aan de route die hiervoor gekozen wordt.
 een sterkere financiële basis verwerven
 een grotere slagvaardigheid boeken

Ledenpas
De ledenpas, die per 2015 geldig is, heeft ten opzichte van de
voorgaandeversies op een aantal punten aanpassingen ondergaan.
Alle leden ontvangen de nieuwe pas in januari samen met de
contributienota 2015, of zodra ze lid worden. Ook de deelnemers aan
de basiscursussen ontvangen in het cursusjaar een exemplaar.
De ledenpas is het bewijs dat u deel uitmaakt van de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging.
Op vertoon van de pas krijgt u korting op studiedagen en andere
bijeenkomsten (alleen als dit van tevoren is aangekondigd) en ontvangt u spaarpunten bij aanschaf
van artikelen in het Bijenhuis of online via de website. Zie hierna.
De pas is nu voorzien van een barcode, waarmee snelle registratie voor ledendagen e.d. mogelijk is.
Bij aanschaf van imkermaterialen in het Bijenhuis worden spaarpunten bijgeschreven. Deze zijn
inwisselbaar tegen speciaal voor de imker geselecteerde producten. Spaarpunten ontvangt de
pashouder bij de aanschaf in het Bijenhuis of via de
webshop.
Artikelen
gekocht
bij
verkooppunten/depots in het land leveren geen
spaarpunten op. De geldigheid van de pas is
maximaal 5 jaar, tot 2020.
De NBV wil realiseren dat op vertoon van de
ledenpas men met korting toegang krijgt voor de
tuinen van Appeltern. Mocht het zover zijn, wordt u
via blad of nieuwsbrief hierover geïnformeerd.
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Tuinen van Apeltern

Financiële basis

Afgelopen jaren hebben we kunnen waarnemen dat de financiële basis van de vereniging een stabiele
stijging kent. De inkomsten die worden gegenereerd uit de lidmaatschapsgelden, uit de
dienstverlening en uit de handel dragen hieraan bij. De financiële basis is het vertrekpunt om diensten
te leveren,activiteiten te ontplooien en projecten te ontwikkelen die ten dienste staan van de
vereniging en de bijenhouderij. In 2015 wil de NBV deze tendens vasthouden.
Daarnaast zal het HB tijdens de ALV in het voorjaar de voortgang van het project Bijenhuis 3.0
bekendmaken. Het Bijenhuis huisvest 8 medewerkers, de serviceafdeling (waaronder de redactie van
de diverse media, communicatie en PR en de imkershop), het secretariaat en de ledenadministratie.
Daarnaast is er onderdak voor twee werkplaatsen voor respectievelijk kastbouw en wasverwerking en
een expositieruimte. Voor eenieder die weleens in het Bijenhuis is geweest weet dat het vlaggenschip
van de vereniging niet meer te onderhouden is met een lik verf. Bijgevolg dat grondige renovatie niet
alleen wenselijk is maar zelf noodzakelijk.
In 2015 wil de NBV een oordeel vormen over de te nemen stappen aangaande fondsenwerving en
aanvang maken met deze operatie. Hiervoor zal de ALV in het voorjaar haar mening geven.
Het fondsenwervingsteam heeft momenteel circa 150.000 [GCBdeG3]euro opgehaald met de actie ‘Red
de bij, steun de imker’. Dat was niet eenvoudig. Gebleken is dat het erg moeilijk is om in enkele
maanden een half miljoen op te halen.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NBV geeft recht op een aantal diensten van de NBV: ontvangst van het acht
keer per jaar verschijnende magazine BIJENhouden en de online nieuwsbrief Imkernieuws; een
ledenpas met op vertoon korting op entree voor bijeenkomsten; een aanvullende WAverzekering voor activiteiten die voortvloeien uit het houden van bijen; mogelijkheid tot deelname aan
informatieve activiteiten van de vereniging zoals studiedagen en verenigingsbijeenkomsten; verzekerd
zijn van ondersteuning van collega imkers. Voor 2015 is geen verhoging van de contributie gepland.
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