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Sponsoring
De afgelopen tijd is de NBV door diverse partijen gevraagd een samenwerking aan te gaan of door
hen te worden gesponsord. We hechten er aan per geval te bekijken of de partner/manier van
samenwerken bij ons past. Er is hiervoor document opgesteld met richtlijnen omtrent
sponsorverzoeken/samenwerking met externe partijen. Dit document kan ook afdelingen helpen
lokale sponsorverzoeken/samenwerking te beoordelen en in de praktijk te implementeren. De
richtlijnen staan geagendeerd voor de komende ledenraadsvergadering; het document zelf wordt
met de stukken meegestuurd.

Terugkoppeling niet-geagendeerde input Ledenraad
De ledenraadsleden krijgen voortaan via dit infobulletin inzicht in de afhandeling van ingebrachte
punten die voor de Ledenraad zijn ingediend, maar uiteindelijk niet zijn geagendeerd. Dit conform
afspraak op de vorige ledenraadsvergadering. Hieronder een uiteenzetting:


Wij krijgen steeds meer educatie verzoeken van scholen en BSO's. Kan er vanuit de NBV een
basis-leskist worden samengesteld welke wij als afdeling kunnen kopen of huren? Leeftijd 4
t/m 12
De vraag om goede leskisten/educatiemateriaal is zeer relevant voor het overbrengen van
kennis over bijen naar de schooljeugd. De uitgifte van leskisten wordt in verschillende regio’s
anders georganiseerd. Sommige imkers werken samen met NME’s, andere verenigingen
schaffen zelf een selectie van het gewenste materiaal aan. De NBV heeft geen leskisten en de
samenstelling (optimalisatie per doelgroep/passend bij imker, actueel houden) van leskisten
is een bijzondere en bewerkelijke taak. In het land worden al reeds complete leskisten
gemaakt en uitgegeven. Wij zijn momenteel op zoek naar een partij die dit voor ons kan
vormgeven en waarnaar wij afdelingen gerust kunnen verwijzen, al dan niet in
samenwerkingen met lokale NME-verenigingen.



Wij houden regelmatig PR-presentaties binnen andere verenigingen en bedrijven. Is het
mogelijk een standaard NBV format voor Power Point beschikbaar te stellen?
Dat kan. Wij zullen een format maken en publiceren op de website, inclusief wat vrij te
gebruiken foto’s. Berichtgeving hierover volgt via Imkernieuws.



Tijdens de workshop bijeenkomst in Amsterdam werd vanuit een werkgroep aangegeven
meer leden te willen werven. Wat is de doelstelling van de NBV op dit gebied? Is er inzicht
in wat de (maximale) capaciteit is binnen de afdelingen om meer leden te kunnen
faciliteren?
De doelstelling van de NBV op dit gebied is gericht op het vergroten van het in beeld krijgen
van het aantal imkers in Nederland. Niet zozeer op expansie van het ledenaantal van de NBV,
maar wel op het verkleinen van de groep “wilde” imkers die niet in beeld zijn bij de NBV of
Imkers Nederland. Dit is relevant in het geval van uitbraken van gezondheidsrisico’s en het

voorsorteren op mogelijke registratiewetgeving zoals in andere EU-landen al aan de hand is.
Ook is de aansluiting bij een imkervereniging relevant voor het informeren van imkers
betreffende nieuwe inzichten/wetenschappelijke publicaties e.d.
Het laten groeien van het aantal imkers is niet een uniforme NBV-doelstelling. Dit raakt
namelijk verenigings-specifieke aspecten als imkerdichtheid van gebieden en lokale
ecologische structuur en belastbaarheid.


Wij willen de NBV graag uitnodigen om het aankomend jaar de cursus voor leraar
bijenteelt in Amstelveen te organiseren.
Deze uitnodiging is ontvangen en wordt gedeeld met de onderwijscommissie.

Beleid organisatie NBV-cursussen
Namens een groep is bij het bestuur een vraag ingediend over het beleid t.a.v. bijenteeltleraren.
Want: wanneer mag iemand een NBV-cursus organiseren? En mag deze organisatie alleen als
vereniging of als groep georganiseerd worden of ook door individuele leraren?
Enkel door de NBV-opgeleide Bijenteeltleraren mogen via de NBV cursussen aanbieden. Dit mag
zowel via de groep of afdeling, maar ook op individueel initiatief.

Nieuwe afdeling NBV
Binnenkort verwelkomen we een nieuwe afdeling, afdeling Woudenberg. De afdeling heeft een
biologische visie omtrent het imkeren. De NBV is er voor alle imkers; de komst van deze nieuwe
afdeling bevestigt dat mooi weer!

Jubilarissen
Het uitreiken van onderscheidingen aan jubilarissen is een belangrijk moment van contact met de
afdelingen. Vanuit het NBV-bureau wordt momenteel een administratief systeem voorbereid om
proactief in beeld te krijgen welke jubilarissen het komend jaar te verwachten zijn en wat de wensen
zijn van afdelingen (afvaardiging vanuit NBV; bestuurslid, ledenraad of niet). Komende
ledenraadsvergadering staat geagendeerd de rolverdeling tussen bestuur en ledenraadsleden hierin
te bespreken.

Floriade
In 2022 vindt de Floriade weer plaats. Dit keer in Almere. De NBV heeft het voornemen hier aanwezig
te zijn en vanuit afdelingen in Flevoland is al lange tijd actieve betrokkenheid. Recent is het
projectplan vanuit de Floriade vastgesteld. Wordt vervolgd.

Imkers Nederland en Konvib (Koninklijke Vlaamse imkersbond)
Het bestuur heeft inmiddels met zowel Imkers Nederland en Konvib op regelmatige basis contact.
Doel is de samenwerking waar mogelijk op te zoeken en kennis en ervaring uit te wisselen.

Aziatische Hoornaar
Recent is door Theo Zeegers van Naturalis de huidige stand van zaken van de Aziatische Hoornaar in
de Benelux toegelicht. Nu het actuele beleid van de NVWA nog is om de nesten actief te bestrijden, is
het verzoek aan imkers om meldingen te doen als ze de dieren signaleren. Imkers hebben immers
beter zicht op de uiterlijke kenmerken van gevleugelde insecten en doen daarmee kwalitatievere
meldingen. Meer informatie volgt medio december via Imkernieuws en begin volgend (bijen)seizoen
via Bijenhouden.

Reiskosten- en onkostendeclaratie 2018
In verband met de financiële afhandeling van 2018 verzoeken wij alle ledenraadsleden hun
reiskosten, andere onkosten en de vergoeding van € 100,- uiterlijk 15 december a.s. te declareren
middels bijgevoegd declaratieformulier. Deze kan per mail naar: gerda@bijenhouders.nl
Reis je 15 december a.s. nog af naar de ledenraadsvergadering? Lever dan het ingevulde
declaratieformulier inclusief de reiskosten van deze dag in op de 15e of mail deze uiterlijk 16
december naar: gerda@bijenhouders.nl

