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OPEN HUIS – 8 februari!
De verhuizing is voltooid, het nieuwe verenigingskantoor in Ede is ingericht. Het voelt
goed. Wil je een kijkje komen nemen dan ben je van harte welkom op zaterdagochtend 8
februari. Van 10 tot 13 uur staat de deur open voor bezichtiging, een praatje en een
hapje en een drankje. Op de Contactpagina kun je zien waar het kantoor zich bevindt.
Lees meer

Uit de startblokken

Direct al in het nieuwe jaar staan er volop NBV activiteiten op de rol. De studiedagen voor
bestuivingsimkers en koninginnenteelt op 18 en 25 januari bijvoorbeeld. Maar ook - en dat is voor
het eerst - ontmoetingsbijeenkomsten van bestuur, medewerkers en vrijwilligers met de groep
nieuwe leden die minder dan drie jaar lid zijn. Later in het jaar vieren we op 20 mei wederom de
Wereld Bijendag. Hartje zomer ontbreekt natuurlijk de jaarlijkse Landelijke Open Imkerijdag niet.
Via Imkernieuws houden we je maandelijks op de hoogte!

Eerste Meet and Greet bijeenkomsten

Zoals al aangekondigd, organiseert de NBV op 1 februari a.s. de Meet & Greet bijeenkomst in
Teteringen. Leden die korter dan drie jaar lid zijn, of die nog steeds geen aansluiting hebben bij
een afdeling en alle deelnemers aan de basiscursus van afgelopen jaar worden persoonlijk
uitgenodigd. Behoor jij tot deze groep leden en woon je binnen een straal van 50 km van
Teteringen? Check dan je mail!
Heb je geen uitnodiging ontvangen, controleer dan ook de map Ongewenste mail of neem
contact op met
Laura Tinholt, projectleider Meet & Greet.
Mail Laura

Contributie NBV geïndexeerd

Eind januari ontvangen alle leden het verzoek de contributie voor 2020 te voldoen, of ingeval van
automatische incasso volgt er een afschrijving.
Het standaard lidmaatschap is per dit jaar met € 2,50 verhoogd naar € 62,50. Eind vorig jaar
stemde de ledenraad in met de aanpassing, die voor het laatst plaatsvond in 2012.
Lees meer

Boeiend programma Koninginnenteeltdag

De Koninginnenteelt studiedag op 25 januari gaat in op de praktijk van de teelt en de selectie;
hoe jonge koninginnen te benutten en hoe volken raszuiver te houden. Gastspreker is Dr.
Andreas Hoppe, verbonden aan het Länderinstitut fur Bienenkunde te Hohen Neuendorf. Een
dag vol ‘koninginnenteelt’ voor de beginnende/kleine én voor de gevorderde imker.
Locatie is dit jaar Geldermalsen. Aanmelden kan nog tot 22 januari. Wees er snel bij!
Aanmelden

Beheer lidmaatschapsgegevens in MijnNBV

Per januari 2020 is de ledenpas verleden tijd en zijn we overgegaan op MijnNBV.
Met MijnNBV zijn er meer ledenservice mogelijkheden. Met jouw lidmaatschapsnummer en
bijbehorend wachtwoord hebt je op elk moment online toegang tot de gegevens. Niet alleen kun
je eigen ledengegevens aanpassen, in MijnNBV vind je ook allerlei berichten speciaal gericht op
leden. Het is ook de plek waar je online kortingcodes of kortingsbonnen kunt vinden.
Lees meer

Preventief jeugdbeleid begint met veiligheid

De NBV hecht grote waarde aan een veilige omgeving voor haar leden en deelnemers aan
verenigingsactiviteiten. Hiervoor werd eerder dit jaar al de vertrouwenspersoon geïntroduceerd.
Voor haar jeugdleden gaat de NBV nog een stap verder. Om hun veiligheid binnen de vereniging
te borgen, ontwikkelde de NBV een preventief veiligheidsbeleid Jeugdimkerij. Dit is bedoeld voor
zowel de jeugd als de jeugdopleiders en –begeleiders.
Lees meer

Bestuivingsvergoeding ietsje verhoogd

Over een paar maanden reizen imkers massaal met hun volken naar de fruitteeltgebieden. De
adviesprijzen voor verhuur van bijenvolken voor drie weken of minder in open teelten zijn
verhoogd van € 75,- naar € 77,50. Dit en andere informatie zoals een modelovereenkomst is te
vinden op de NBV-website.
Lees meer
ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Nieuw - 100% varroabestrijding met de thermosolarbijenkast
De thermosolarbijenkast is momenteel de meest innovatieve bijenkast in de markt. De
thermosolarbijenkast bestrijdt niet alleen de varoamijt 100% maar verhoogt ook de
honingproductie (50-75%). Dit alles 100% ecologisch. Meer info op de site thermosolarbijenkasten.com

Gunstig beeld enquête winterbehandeling

Vanwege de hoge temperaturen kostte het wat moeite om een geschikte dag voor de
winterbehandeling te bepalen. Maar het zal de meesten wel gelukt zijn. Op de enquête over het
toepassen van de oxaalzuurmethode en over de toestand van de volken in te vullen is in ieder
geval goed gereageerd. De uitslag is positief wat betreft het algemeen toepassen van de
methode. De uitval van volken was maar zeer beperkt en dat geeft hoop op een laag percentage
wintersterfte later in het seizoen.
Lees meer

Natuurinclusief bouwen tot norm verheffen

Eind vorig jaar ondertekende de NBV met vele andere organisaties en personen een
gezamenlijke brief, geïnitieerd door NL Greenlabel en gericht aan de ministers Schouten en Van
Veldhoven. De ontwikkeling rond de stikstofproblematiek zette de verhoudingen in het land op
scherp. Niet alleen de economie, maar ook de natuur zou leidend uitgangspunt moeten zijn:
What’s in it for nature? Als we natuurinclusief bouwen tot norm verheffen, voorkomen we
daarmee dat we achteraf voor problemen worden gesteld.
Lees meer

Verplichte bijenkastregistratie in aantocht

Nederland is één van de weinige landen waar de registratie van bijenkasten nog niet verplicht is.
De toekenning van EU-subsidies is echter gebaseerd op het aantal bijenvolken per lidstaat.
Zowel bij de overheid als ook bij de imkerverenigingen is de wens het aantal beter inzichtelijk te
maken. De komende maanden zal er overleg plaatsvinden wat moet leiden tot een eerste
inventarisatie in het aanstaande najaar.

11e LOI op 11 en 12 juli

Na de zeer succesvolle 10e Open Imkerijdag in 2019 met een recordaantal deelnemers én
bezoekers kostte het niet veel tijd om te besluiten dit jaar de 11e editie te organiseren. Het
evenement vindt plaats in het weekend van 11 en 12 juli. Meer informatie volgt in het voorjaar.

Apitherapiesymposium
25 januari

Het tweede achtereenvolgende symposium over de inzet van bijenproducten in de
(natuur)geneeskunde. Bedoeld voor imkers, natuurgeneeskundig therapeuten, artsen,
verpleegkundigen en andere geïnteresseerden in de apitherapie.
Lees meer

Symposium Bijengezondheid 21 maart

Jaarlijks symposium van Bijen@wur met presentaties, uitkomsten van onderzoeken en nieuwste
ontwikkeling op het gebied van bijengezondheid. Aan de invulling van het programma wordt nog
gewerkt. Aanmelden kan!
Lees meer
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