Activiteitenplan 2015-2020 NBV
Groep Brabant Noord Oost.
(versie 2019)

1. Dagelijks bestuur:
 Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter: een Secretaris en een
penningmeester:
 De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar.
 In de jaarvergadering wordt steeds een rooster van aftreden vastgesteld.
 Het dagelijks bestuur komt minimaal 2x jaarlijks bijeen.
2. Planning
 Vaststellen vergaderingen, inhoud, frequentie en plaats.
 Jaarschema van de activiteiten van de verschillende afdelingen actualiseren op de
website en zo mogelijk op elkaar afstemmen.
3. Voorlichting
 Organiseren van minimaal 2 lezingen:
 lezing voor imkers.
Onderwerp/Wie organiseert?/ Tijd/ Plaats/.
 Lezing voor imkers en niet imkers.
Onderwerp/Wie organiseert?/ Tijd/ Plaats/:
4. Promotie.
Nog steeds mogen we ons verheugen op behoorlijke groei van het ledental. De publiciteit
rondom de honingbij heeft mensen bewust gemaakt van de belangrijke plaats die de bijen
hebben in het ecosysteem. Het feit dat de bijen in gevaar zijn motiveert een enthousiaste
groep nieuwe imkers om hiertegen ten strijde te trekken.
 Op groepsniveau
- Onderhouden van een aantrekkelijke website.
- Het organiseren van cursussen.
- Het organiseren van lezingen voor de niet imker.
- Uitwisselen van ideeën voor activiteiten op afdelingsniveau.
 Op afdelingsniveau:
- Plaatselijk activiteiten organiseren zoals een bijenmarkt, bezoek bijenstand etc.
- Deze activiteiten publiceren in de pers.
- Aantrekkelijke producten aan de man brengen.
- Aspirant imkers goed begeleiden en ondersteunen
- Imkers binnenboord houden door goede voorlichting en ondersteuning bij de
bestrijding van bijenziektes.
5. Afstemmen van prijzen.
 Honing
 Bestuiving
6. Betrokkenheid bij de groep en afdelingen creëren:
 Het actief benaderen van niet georganiseerde imkers door leden van de groep met als
doel deze mensen te betrekken bij de NBV.
 Stimuleren van individuele NBV-leden zich aan te sluiten bij een afdeling.
 Adviseren en begeleiden door het dagelijks bestuur in geval van voorgenomen
samengaan van afdelingen.
7. Financieel
 In de voorjaarsvergadering vindt er een kascontrole plaats door de kascommissie.
 Jaarlijks treedt één lid van de kascommissie af en wordt één nieuw lid gekozen.
 In de voorjaarsvergadering wordt de begroting op voorstel van de penningmeester
vastgesteld voor het lopende jaar.
8. Communicatie en PR.
 Onderhouden van de website van onze groep op de website van de NVB door de een
websitebeheerder van de groep.
 Publiceren in plaatselijke kranten en websites van lezingen en afdelingsactiviteiten
door de secretarissen van de betrokken afdeling.
 Deelnemen aan markten en evenementen op initiatief van de plaatselijke afdelingen.
9. Bijenteeltonderwijs.
 Jaarlijks wordt er een commissie onderwijs van minimaal 2 personen vastgesteld.
 De commissie komt minimaal 2 x per jaar bij elkaar en doet verslag aan de
groepsvergadering.
 De commissie inventariseert de te geven cursussen.
 Het cursusaanbod wordt kenbaar gemaakt bij de secretaris van de groep.
 Het cursusaanbod wordt gepubliceerd op de website van de groep.



De afdelingen inventariseren en stimuleren kandidaten voor de aangeboden
cursussen.
 Kandidaten kunnen zich opgeven via de website van de NBV.
 In geval er bij een cursus te weinig deelnemers zijn om de cursus door te laten gaan
worden de cursisten naar elkaar doorverwezen. Dit na goed onderling overleg.
10. Bijengezondheid
 Jaarlijks wordt de commissie coördinatie bijengezondheid (2 leden) vastgesteld.
- De commissie onderhoudt de contacten betreffende bijengezondheid met de NBV
- De commissie coördineert in overleg met het dagelijks bestuur maatregelen die
nodig zijn in geval van calamiteiten.
- De commissie organiseren in overleg met het dagelijks bestuur voorlichting over :
o verantwoorde Varroabestrijding.
o bedrijfsmethode in relatie tot Varroabestrijding
o Bestrijding van andere bijenziektes.
- Publiceert relevante informatie over bijengezondheid op de website.
11. Verbeteren van de drachtweide
 Jaarlijks wordt de commissie dracht- en biotoopverbetering (2 leden) vastgesteld.
- De commissie onderhoudt de contacten betreffende dracht en biotoopverbetering
met de NBV
- De commissie kan de afdelingen adviseren op het gebied van:
o dracht en biotoopverbetering
o Inventarisatie van de drachtmogelijkheden in eigen omgeving.
o Onderhouden van contacten met gemeentebestuur, plantsoenendienst,
natuurorganisaties, landeigenaren etc.
o Het verkrijgen van subsidie voor dracht en biotoopverbetering zoals het
inzaaien aanplanten en onderhouden van drachtplanten.
- De commissie organiseert in overleg met het dagelijks bestuur voorlichting over
dracht- en biotoopverbetering.
- Publiceert relevante informatie over dracht- en biotoopverbetering op de website
van de groep N.O.Brabant.
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