19-06-2006
1. Er is een vaste voorzitter en een vaste secretaris nodig voor de Groep Brabant Noord Oost
2. De organiserende afdeling levert een dag-voorzitter en een dag-secretaris/notulant.
3. Paul van Doremalen wordt vaste voorzitter en Albert Toonen vaste secretaris /penningmeester
voor de Groepsvergaderingen.
4. Beiden worden met algemene stemmen gekozen voor een periode van 4 jaar. (19-6-2010)
5. De regioactiviteit wordt volgende keer georganiseerd door de groep Berghem. Onderwerp
Amerikaans en Europees vuilbroed.
6. Het activiteitenplan moet uit de algemene ledenvergadering voortkomen.
7. Volgende vergadering is bij de afdeling Schaijk op 27 maart 2007
27-3-2007
1. De afdelingen stellen een actueel overzicht op van de bijenstallen die de leden en niet- leden
beheren.
2. In geval van nood is het overzicht van bijenstallen bij het afdelingsbestuur beschikbaar
3. De voorgestelde tekst van het huishoudelijk reglement wordt zonder noemenswaardige
opmerkingen goedgekeurd.
4. De gelden van de Groep worden voorlopig ondergebracht bij de Afdeling Oss.
5. De vergadering acht het wenselijk om voorafgaand aan de eerste vergadering van het jaar een
kascontrole uit te voeren.
6. De volgorde op de groeps-ledenlijst geeft aan wie wordt gevraagd om de kascontrole uit te voeren
7. De uitgestelde lezing door H. vd Scheer met als onderwerp Bijenziekten en de beheersing
daarvan, wordt gepland in september/oktober 2007.
8. Uitreiken van onderscheidingen. Het voorstel is om binnen de groep, daar waar dat op prijs wordt
gesteld, het groepsbestuur deze taak te laten verrichten.
9. Zittingsduur leden van het groepsbestuur. Er wordt gekozen voor een periode van 3 jaar,
niet gelimiteerd in totale zittingsduur. (2009)
10. Het groepsbestuur raadt de afdelingen aan om de modelstatuten zoals die door de NB V zijn
uitgegeven, over te nemen
10-10-2007
1. Per jaar worden 1 à 2 lezingen gehouden.
2. In een jaar één lezing specifiek voor imkers en één lezing waar ook niet-imkers iets aan hebben.
3. Zowel de afdeling als de groep kunnen een pagina op de website van de NBV invullen.
4. De groepsvergadering 3 weken voor de hoofdbestuursvergadering plannen, dan is de agenda HBgroepen bekend
5. Iedere afdeling noteert waar de bijenkasten van hun leden staan (zorgplicht).
6. Verzoek om de ziektebestrijdingscommissies bij elkaar te brengen om te overleggen of er zaken
zijn die ze samen kunnen
aanpakken.
7. Robert Schuurmans van afdeling Bernheze zal gevraagd worden om een concreet voorstel voor te
leggen.
13-3-2008
1. De afdelingen die deelnamen aan de demonstratie "toediening oxaalzuur" dragen ieder € 20,- bij.
2. Het voorstel om jaarlijks € 10,- per afdeling bij te dragen aan de gelden voor de Groep, krijgt
instemming.
3. Begroting en activiteitenplan 2008 geaccepteerd.
4. Afdeling Boekel verzorgt de herfstlezing. Onderwerp: Honing in de keuken.
5. Afdeling Schayk verzorgt de voorjaarslezing 2009.
4-9-2008
1. Op de vergadering van HB met groepen brengt P.van Doremalen de onderzoeken van de
Keuringsdienst Voor Waren in naast
het onderwerp "Tekorten op de begroting en de contributieverhoging".
2. Albert Toonen onderzoekt of het mogelijk is een eigen rekeningnummer voor onze groep te
openen bij de Rabobank.

3. Vóór 1 december wordt er aan A.Toonen bericht of de afdeling ingaat op het aanbod van notaris
Van Mourik om de statuten
van de NBV te passeren.
4. Na discussie over de op te zetten acties ging de vergadering unaniem akkoord met betaling € 10,per afdeling. Ingang 1-1-2009.
5. De volgende vergadering wordt gepland in Oeffelt enkele weken vóór 21 februari 2009 wanneer
de volgende bijeenkomst
met het HB is gepland.
6. Iedereen gaat op zoek naar een webmaster die de website van de groep wil beheren. Werd Henk
de Wit van de Afdeling Oss
12-2-2009
1. De kascontrolecommissie meldt dat het financieel jaarverslag 2008 in orde is.
2. Het activiteitenplan 2009 wordt vastgesteld.
10-9-2009 te Oeffelt.
1 De beheerkosten van de rekening bij de Rabobank Oss (betreft Afdeling Oss en de Groep
Brabant NO) worden samen gedeeld.
2 De kosten die daar gemaakt worden voor overboekingen van de groep komen uiteraard ten laste
van de groep.
3 De volgende groepsvergadering Brabant NO wordt gehouden op 28 januari of 4 februari 2010 te
Sambeek. Daarmee is er een relatie mogelijk tot de vergadering HB met groepen die op 20
februari 2010 zal plaatsvinden.
4 De afdelingsbesturen wordt aangeraden om binnen de eigen gemeente te informeren of die
gemeente een vrijwilligersverzekering heeft afgesloten inclusief een bestuurdersaansprakelijkheid
5 Van de afdelingen willen we graag de activiteitenkalender ontvangen om die op de groepssite te
zetten zodat alle imkers van de groep daarvan dan kennis kunnen nemen.
6 De vergadering was er voorstander van om een lezing voor alle imkers te organiseren over
bestrijdingsmiddelen welke in de fruitteelt gebruikt worden. Dit onderwerp dient dan breed
uiteengezet te worden. Hierbij zou naast de Nederlandse ook de Europese wetgeving betrokken
moeten worden.
7 De secretaris en de voorzitter van de groep treden niet tegelijkertijd af. In 2010 zal Albert Toonen
terugtreden en in 2011 Paul van Doremalen.
8 Iedere afdeling wordt verzocht om uiterlijk 1 december 2009 bij het groepsbestuur door te geven
hoeveel cursisten men dan verwacht. Daarbij moet worden aangegeven welk soort cursus men
behoeft. Er zal nog een mail rondgestuurd worden met deze vraag om aldus de afdelingen alert te
houden.
28 januari 2010.
1. Komende maanden wordt voor de leden binnen onze afdelingen ( 200 imkers) de
bijengezondheidscursus van de NBV aangeboden. Info is te vinden op
http://www.bijenhouders.nl
De cursus omvat 3 theoretische lessen en 3 praktijklessen.
2. Verzoek om op vragen van Henk de Wit, onze sitebeheerder, te reageren.
3. De bijeenkomst in het najaar van 2010 voor imkers en niet-imkers zal worden georganiseerd door
de afdeling Uden.
4. De volgende groepsvergadering Brabant NO wordt gehouden op donderdag 16 september in
Café De Potter te Schayk. Op 18september is de vergadering HB met een afvaardiging van de
Groepen.
5. Het is te overwegen om in onze afdelingen de zogenaamde snuffelcursus aan te bieden om aldus
nieuwe imkers te vinden.
6. Ieder wordt gevraagd om te blijven inventariseren of er leden zijn die een beginnerscursus willen
volgen. We leggen dan een wachtlijst aan.
7. In 2011 wordt er in onze Groep een cursus voor gevorderden gegeven. Verzoek aan de 12
secretarissen om nu al te inventariseren of daar belangstelling voor is.
8. Er wordt een nieuwe lijst van de bijengezondheidscoördinatoren opgesteld.

9. We willen komen tot 12 contactpersonen voor de drachtweide binnen onze regio.
10. Verzoek aan de secretarissen om een ledenlijst aan te leggen met daarop de datum waarop men
lid werd van de bond. (NCB/ NBBV/NBV)
11. De vergadering adviseert om € 3,- te vragen voor een pot honing (450 gram)
12. Financieel jaarverslag 2009 wordt goedgekeurd.
13. Er wordt aan de 12 afdelingen verzocht om op de bijenmarkt van 5 april te Schayk met twee
volken aanwezig te zijn.
14. Verzoek om mee te doen/ aandacht te besteden aan Landelijke Open Imkerijdag op 11 juli 2010.
Besluiten 16 september 2010 te Schayk.
1. De bijeenkomst in het najaar van 2010 voor imkers en niet-imkers zal worden georganiseerd door
de afdeling Uden op 30 november.
2. Paul van Doremalen bespreekt op 18 september in Wageningen het probleem van de
keuringskosten voor volken aan de Duitse grens. Voorstel om op de volgende vergadering deze
kwestie aan de orde te stellen. Het zou goed zijn als er een publicatie komt in het bijenblad.
3. De cursus Bijengezondheid verloopt bijzonder goed maar het thema bijengezondheid is daarmee
niet klaar. Is het wenselijk dat iedere afdeling een aanspreekpunt Bijengezondheid heeft? Ja, elke
afdeling behoeft een bijengezondheidscoördinator.
4. Er wordt een vergadering belegd met alle bijengezondheids coördinatoren met als thema “Hoe
ondersteun je elkaar?” Kunnen we gezamenlijke activiteiten ontwikkelen?
5. In februari 2011 wordt het voortbestaan van Schaijk als agendapunt behandeld. Mogelijk komt ook
Lith dan ter sprake.
6. De drachtplantengroep. Het plan wat er ligt zou wellicht uitgevoerd kunnen worden? Ook dit
onderwerp in februari agenderen en Bernheze wil dan verslag doen van de ontwikkelingen.
7. De secretaris van de Groep – A.Toonen – aanvaardt een nieuwe periode en wordt daarmee
benoemd tot 2013.
8. James de Beer de kandidaat penningmeester, wordt eveneens benoemd voor een periode tot
2013.
9. Nico Rovers wijst de aanwezigen op de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Via de gemeente
is deze (gratis) te regelen. Zijn advies is om dit te doen. Hij zal een en ander op de site zetten, een
soort gebruiksaanwijzing. Hij wijst verder op de aan te vragen SBBI-status.
10. De voorjaarsvergadering in 2011 zal worden gehouden in Uden op 10 of 17 februari 2011.
Besluiten 10 februari 2011 te Uden.
1. Het algemeen jaarverslag en het financieel jaarverslag worden beide geaccepteerd en akkoord
bevonden.
2. De begroting 2011 wordt vastgesteld
3. De volgende vergadering in het najaar zou in Veghel plaats moeten vinden. Er is geen datum
vastgesteld
Besluiten 8 september 2011 te Veghel Zijtaart.
1. Notulen van 10 februari 2011 worden zonder wijziging vastgesteld.
2. De najaarsvergadering 2011 wordt gehouden in Veghel.
3. De voorjaarslezing 2012 wordt gecombineerd met een terugkomdag voor de cursisten
bijengezondheid. (In Boekel?) Alle geïnteresseerde imkers van de 12 afdelingen zijn daarbij dan
welkom.
4. T.de Gr. R.S. en P.v.D. onderzoeken de mogelijkheid voor een cursus koninginnenteelt en een
cursus voor gevorderden.
5. Ook in 2012 wordt er gepoogd een beginnerscursus op te zetten door T. de Gr. Er zijn daarvoor
wel 12 cursisten nodig.
6. Mogelijk komt er eind 2012 weer een cursus bijengezondheid.
7. Het DB doet geen moeite meer om de bijengezondheids coördinatoren van de 12 afdelingen
onderling te laten afstemmen.

8. Omdat de Afdeling Zeeland dit jaar wordt opgeheven is volgens het rooster Berghem weer aan de
beurt om de Groepsvergadering van februari 2012 mee te organiseren.
9. De aanwezige bestuurders van de 12 afdelingen adviseren om de verkoopprijs voor onze honing
aan huis op € 3,50 te brengen. (240 gram).
10. De 12 afdelingen bepalen zelf of op die honingprijs van € 3,50 – bij gezamenlijke activiteiten als
markten etc. - een bedrag bovenop komt voor afdracht aan de eigen Afdelingen.
11. R.S. brengt op de Groepsvergadering in febr. 2012 een reglement voor markten en
afdelingsactiviteiten in.
12. Henk de Wit is gestopt als Site beheerder ! Opdracht aan eenieder om een opvolger te zoeken!
Besluiten 9 februari 2012 te Berghem.
1. Voorstel contributie NBV: Overwegen of die contributie is te differentiëren naar bijvoorbeeld de
nschrijving bij K.v.K. Meenemen naar HB.
2. Adviesprijs voor een pot honing van 450 gram is vanuit onze groep Br. NO € 3,50
3. Notulen en besluitenlijst 8 september vastgesteld.
4. Het duo-voorzitterschap van deze Groepsvergadering blijft zoals die nu wordt gehanteerd.
5. J. de Beer is in sept. 2012 en A.Toonen in februari 2013 aftredend en beiden stellen zich niet
langer beschikbaar.
6. De kascontrole commissie heeft de penningmeester gedechargeerd voor 2011
7. Er is een advies vanuit de vergadering om de uittredende leden zo mogelijk aan de NBV
afdelingen te blijven binden, desnoods als “tientjesleden”.
8. Het DB komt met een voorstel i.v.m. de bijengezondheidscoördinatoren voor onze afdelingen
Besluiten 13 september 2012 te Bernheze.
1. In de kascontrolecommissie zitten Kees Govers en C Derikx
2. Nico Rovers en Toon de Groot zijn de gezondheidscoördinatoren van onze Groep en daarmee het
aanspreekpunt voor onze afdelingen.
3. Rien Smits is namens de afdeling Uden bereid de vacature van penningmeester van 1-1-2012 t/m
31-12-2015 in te vullen. (stemming 16 voor, 2 tegen)
4. De vergadering is geen voorstander van fusies van afdelingen, wel van samenwerken. DB komt
met een voorstel.

