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Van het bestuur
Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit najaar. Mocht je willen reageren op een van onderstaande
berichten, dan kan dat via info@imkersnederland.nl.

De algemene ledenvergadering op 30 oktober 2021
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Adriaan van Egmond een impressie geschreven (geen
verslag), die de belangrijkste punten weergeeft; deze impressie is hier te lezen. Op de foto’s: de
teruggetreden bestuursleden Kleis Hensen en Mart Wismans, de nieuwbenoemde bestuursleden
Kees Dogge en Adriaan van Egmond en de vier geslaagden voor de opleiding bijenteeltleraar
gevorderden: Rien Rovers, Arnold Kok, Kees Dogge en Arie Doornink

Aanpassing Huishoudelijk Reglement
In het Huishoudelijk Reglement is artikel 6 toegevoegd in verband met de WBTR (Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen). Tijdens de ledenvergadering van 30 oktober is het gewijzigde
Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Hier kun je de tekst van het Huishoudelijk Reglement vinden.

Beleidsplan Imkers Nederland 2021-2024
Op de ledenvergadering van 30 oktober is het Beleidsplan Imkers Nederland 2021-2024 vastgesteld.
In dit Beleidsplan, dat geldt voor de jaren 2021 tot en met 2024, worden eerst in algemene zin de
beleidsterreinen beschreven, waarop de vereniging activiteiten wil ontplooien en vervolgens zijn
vanaf pagina 3 voor een aantal aandachtsgebieden de activiteitenplannen voor het eerste jaar van dit
beleidsplan opgenomen.

Jaarlijks zal in de voorjaarsvergadering in het jaarverslag beschreven worden waar de
activiteitenplannen toe geleid hebben en ook zullen in een update van het Beleidsplan de
eventueel aangepaste activiteitenplannen voor het lopende jaar worden voorgelegd aan de
leden. Het Beleidsplan 2021-2024 is hier te lezen.
Overleg met All United
Zoals bekend zal zijn, wordt de ledenadministratie van Imkers Nederland gevoerd in All United. Met
All United is overlegd om een aantal onvolkomenheden in het systeem op te lossen en ook om te
bereiken dat de (secretarissen van de) afdelingen op termijn meer zelf kunnen regelen.
De secretaris kan onder andere:
- gegevens van leden aanpassen
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- nieuwe leden inschrijven
- leden uitschrijven (was tijdelijk niet mogelijk)
- e-mails aan (een selectie van) de leden versturen
We onderzoeken of uitbreiding van deze bevoegdheden
mogelijk is, waarbij dan ook
- functies aan leden kunnen worden gekoppeld
- gewerkt kan worden met een eigen logo bij berichten aan leden
- facturen aan leden verstuurd kunnen worden

Leden kunnen binnen All United ook zelf hun gegevens bijhouden
Dat werkt als volgt:
- Kies in je browser www.imkersnederland.nl
- Klik op inloggen leden rechtsboven in het scherm, je krijgt dan het volgende op je scherm:

-

De gebruikersnaam is je e-mailadres dat bij All United bekend is
Als je je wachtwoord niet meer weet, kies je voor Nieuw wachtwoord aanvragen en het nieuwe
wachtwoord wordt direct gemaild.
Na inloggen krijg je toegang tot je eigen gegevens met het volgende menu links in het scherm:
Met eigen gegevens kan je controleren wat er van jou bekend is bij
Imkers Nederland
Bij gegevens bijwerken kan je aanpassen wat onjuist is of
aangevuld kan worden, onder andere welke cursussen je hebt
gevolgd of hoeveel volken je hebt (onder de 30 volken ben je gratis
verzekerd)
Onder privacy instellingen kan je aangeven wie je gegevens kan
inzien; laat het vinkje bij clubblad nieuwsbrief staan, anders
ontvang je geen Mijn Bijen meer
Je kunt je lidmaatschap beëindigen met ingang van 31 december
als je je voor 30 november afmeldt.
Bij agenda kan je je aanmelden voor een cursus
Als je de gegevens van een afdeling beheert, kan je naar de
afdeling te gaan via ga naar afdeling. De beheerder kan de
gegevens van leden van de afdeling inzien en wijzigen
Uitloggen spreekt voor zich
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Terugkomdag bijenteeltleraren en onderwijscoördinatoren in Beers
De Terugkomdag die op 20 november zou worden gehouden, moest door de Coronamaatregelen
helaas uitgesteld worden. Deze dag is nu gepland op zaterdag 19 februari 2022 weer bij Arista Bee
Research in Beers.

Studiedag Imkers Nederland
Zoals gebruikelijk willen we de traditionele Studiedag voor de leden van Imkers Nederland
organiseren op 5 februari 2022, de eerste zaterdag in februari. We zijn bezig met het samenstellen
van het programma, waarbij we mikken op twee sprekers in de ochtend en na de lunch een korte
lezing gevolgd door een interactief deel, waar jullie als imkers zelf aan het woord komen. Natuurlijk
wordt er ook een honingkeuring georganiseerd. Houd de dag vast vrij, nadere details volgen.

Niemand wist dat ze bestonden: wilde erfgenamen van verloren
Britse honingbij gevonden in Blenheim
Duizenden zeldzame boshoningbijen die de laatste wilde afstammelingen lijken te zijn van de
inheemse honingbijpopulatie van Groot-Brittannië, zijn ontdekt in de oude bossen van Blenheim
Palace. De nieuw ontdekte ondersoort, of ecotype, van de honingbij is kleiner, bonter en donkerder
dan de honingbijen die worden aangetroffen in beheerde bijenvolken, en wordt verondersteld
verwant te zijn aan de inheemse wilde honingbijen die eeuwenlang op het Engelse platteland
foerageerden. Tot nu toe werd aangenomen dat al deze bijen volledig waren uitgeroeid door ziekte
en concurrentie van geïmporteerde soorten. Lees hier het volledige artikel.

Het ImkersOverleg
Als ImkersOverleg (IO), het samenwerkingsverband tussen Imkers Nederland, de NBV, de BDimkerwerkgroep en de beroepsimkers, zijn we in overleg met het ministerie van LNV over het
registreren van bijenvolken en over de besteding van de EU-honinggelden voor de periode 20232027. Ten aanzien van een eventuele registratieplicht hebben we als standpunt verwoord, dat de
registratie van bijenvolken een verantwoordelijkheid is van de overheid, evenals de eventuele
handhaving ervan. Wij dringen wel aan op een eenvoudig systeem met een duidelijke omschrijving
van wat onder een bijenvolk verstaan wordt en op welk moment de volken geteld moeten worden.
Met betrekking tot de besteding van de EU-honinggelden hebben we op 8 december weer een
overleg met het ministerie.

Registratie van bijenvolken: hoe is dit geregeld in België en Duitsland?
Nederland is één van de weinige landen in Europa waar de registratie van bijenvolken nog niet
geregeld is. Toch kan de registratie helpen bijvoorbeeld in gevallen van AVB; ook de toekenning van
EU-subsidies voor de bijenhouderij is gebaseerd op het aantal bijenvolken per lidstaat.
In België is er sinds 15/03/2006 een verplichte registratie bij het FAVV voor iedereen die bijen houdt.
Dat is gratis als je minder dan 25 volken hebt, je wordt dan als hobbyimker beschouwd. Heb je meer
dan 25 volken, dan moet je meebetalen aan de registratiekosten. Het gaat om volken met minimaal
1,5 kg bijen; een aflegger, een kunstzwermen of een bevruchtingskastje worden dus niet meegeteld.
De verplichte jaarlijkse registratie van het aantal bijenvolken dient de volgende doelen:
- de beheersing van de meldingsplichtige bijenziekten
- de in de handel gebrachte producten aan de nodige controles onderwerpen om de
gezondheidskwaliteit te waarborgen
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Een hobbyimker mag zijn bijenproducten rechtstreeks aan de eindverbruiker verkopen.
In Duitsland werd op 2 april 2000 de registratie ingevoerd. De meldingsplicht, voorafgaand aan de
registratie luidt als volgt: wie bijen houden wil, moet dit direct bij aanvang melden bij de
verantwoordelijke ambtenaar, meestal een veterinair arts of de plaatselijke
bijengezondheidscoördinator, en daarbij vermelden waar de bijenstand gelegen is en om hoeveel
volken het gaat. De imker voldoet hieraan als hij het adres van de overwinteringsstand van zijn bijen
opgeeft. Bij de registratie behoren ook de aankoop en verkoop van volken en koninginnen. Omdat
veel imkers met hun volken naar drachtgebieden reizen, is een vermelding van alleen de
overwinteringsstand niet voldoende. Daarom zijn imkers verplicht om vóór het afreizen naar een
gebied dat niet onder de verantwoordelijke ambtenaar valt, eerst een gezondheidsverklaring voor de
bijenvolken te halen en deze bij de verantwoordelijke van de nieuwe standplaats na melding af te
geven. Op deze manier is de verantwoordelijke van een gebied altijd op de hoogte van de
standplaatsen en van de hoeveelheid bijenvolken. In de meeste deelstaten is het voldoende om bij
afreizen dit te melden bij de verantwoordelijke. De benodigde gezondheidsverklaring is onder
normale omstandigheden maximaal 9 maanden geldig. Gekoppeld aan de registratie zijn alle
bijenhouders verzekerd tegen de meest uiteenlopende zaken zoals spuitschade, diefstal, vandalisme,
brand, stormschade, blikseminslag, overstroming en ander natuurgeweld, ook bij transport.

Huidig verspreidingsgebied Aziatische Hoornaar 2021
Dit zijn alle Aziatische hoornaars die dit jaar zijn gemeld. Dit is nog geen officieel kaartje, maar ik deel
het toch met jullie zodat je een beetje kunt zien wat de stand van zaken is. Wat onzekerheden: het
exemplaar van Oostvoorne kan ook
een zwerver (mannetje of nieuwe
koningin) zijn geweest (dus in dat geval
een groene punt) en het bestreden
nest in Eindhoven kan mogelijk ook
een beginnend secundair nest zijn
geweest (dus in dat geval een groene
cirkel).
(Bericht en kaartje gepubliceerd door
Daan Drukker (EIS) op 10 nov 2021)

Wil je reageren op deze nieuwsbrief: mail naar info@imkersnederland.nl
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