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Van het bestuur
Via deze nieuwsbrief willen we de leden van Imkers Nederland informeren over een aantal actuele
zaken betreffende de imkerij. Mocht je willen reageren op een van onderstaande berichten, dan kan
dat via info@imkersnederland.nl.

Terugtreden voorzitter
Rien Becking is om persoonlijke redenen teruggetreden uit het bestuur. Rien heeft aangegeven dat hij
graag met stille trom wil vertrekken. Toch kan niet onvermeld blijven dat wij met veel waardering
terugkijken op en hem hartelijk danken voor wat hij in de afgelopen jaren voor Imkers Nederland
betekend heeft.

Uitnodiging Studiedag Imkers Nederland 5 februari 2022
Locatie Kon. Beatrixcentrum Kon. Wilhelminastraat 14 te Wehl
Zaterdag 05-02-2022 (09:30 uur – 15:30 uur)
Programma voor deze dag:
9.30 uur
Inloop en inleveren honingproducten voor de honingkeuring (gratis deelname, per
product drie samples inleveren)
10.00 uur Opening van de studiedag
10.15 uur Maarten van Herwerden voorzitter B.V.N.I. houdt een inleiding/presentatie over
bestuiving in de groente en fruitteelt door bijen en hommels en over geïntegreerde
gewasbescherming in de tuinbouw
11.15 uur Dennis Heupink, onderzoek van het Louis Bolk Instituut naar bestuivers en bestuiving in
de landbouw
12.15 uur Koffietafel.
13.00 uur Korte inleiding door Arie Kreike ter voorbereiding van de groepsgesprekken
13.15 uur Groepsgesprekken
14.15 uur Terugkoppeling van de groepsgesprekken
15.15 uur Toelichting honingkeuring en uitreiking getuigschriften door Pierre Sanders
15.30 uur Afsluiting studiedag
Als u wilt deelnemen aan de studiedag is inschrijven noodzakelijk in verband met de lunch, graag
voor 1 februari: VOOR INSCHRIJVEN KLIK HIER
Kosten deelname studiedag: € 16,De deelnamekosten kunnen tot uiterlijk 1 februari worden overgemaakt naar bankrekening
NL68 RABO 0325 4569 17 onder vermelding van “Studiedag Imkers Nederland”; contant betalen bij
de entree is ook mogelijk.
Disclaimer: Het is op dit moment nog niet duidelijk welke Coronamaatregelen in februari gelden die
van invloed kunnen zijn op de organisatie van de studiedag; als nodig volgt nader bericht.
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Verdringing solitaire bij door de honingbij
Imkers Nederland, de NBV, de beroepsimkers (BVNI) en de BD-imkers hebben recent een
gezamenlijke werkgroep/actiegroep opgericht met het doel inhoudelijk te reageren op de
vermeende verdringing van solitaire bij door de honingbij en ook om bij te dragen aan een
verbetering van het imago van de imkerij. Nader bericht volgt.

GLK beperkt het plaatsen van bijenkasten
GLK beperkt het plaatsen van bijenkasten volgens de richtlijn van EIS, het kenniscentrum voor
insecten en andere ongewervelden. Het plaatsen van bijenkasten op GLK-terreinen geschiedt in
overleg met lokale bijenhoudersverenigingen. LEES VERDER

Redactie Mijn Bijen
De redactie van Mijn Bijen is door uitval van een
aantal redactieleden op dit moment toe aan
uitbreiding van de redactie. We denken daarbij aan
gewone redactieleden en daarnaast aan een
hoofdredacteur, die de werkzaamheden van de
redactie coördineert.
De redactie is verantwoordelijk voor de
samenstelling en de inhoud van Mijn Bijen en
draagt zorg voor een regelmatige en tijdige
verschijning. De redactie bespreekt concreet de
inhoud van de te verschijnen nummers en komt
daartoe minimaal zes keer per jaar in vergadering
bijeen.
De hoofdredacteur weet veel van de praktische imkerij en leest het nodige op bijengebied, heeft bij
voorkeur een ‘groene’ achtergrond, is thuis in Imkers Nederland en heeft ervaring met werken voor
en/of maken van een tijdschrift. Als coördinator van een vakblad dat aantrekkelijk is voor alle leden
van Imkers Nederland is hij/zij voorzitter van de redactievergaderingen. De hoofdredacteur
stimuleert en neemt initiatieven voor kopij voor de langere termijn, o.a. door het leggen van
verkennende contacten en het (doen) bijhouden van literatuur uit binnen- en buitenland.
Hoewel Imkers Nederland een vrijwilligersorganisatie is, vinden we sommige activiteiten zo
belangrijk dat we daar een vrijwilligersvergoeding tegenover willen stellen; dat geldt bijvoorbeeld
voor het werk van een (hoofd)redacteur.
Als je belangstelling hebt voor het (hoofd)redacteurschap of als je op basis van bovenstaande nadere
informatie over het redactiewerk wilt hebben, neem dan contact op met Ad van der Wiel (0620418102; ad.vanderwiel@imkersnederland.nl).

Uitbreiding bestuur
In verband met een langzame verandering van het ledenbestand van Imkers Nederland naar meer
vrouwelijke en jonge leden willen we graag dat ook in het bestuur deze leden vertegenwoordigd zijn.
Wij bieden geïnteresseerde leden graag een aspirant-bestuurslidmaatschap aan om ervaring op te
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doen en te beoordelen of een bestuurslidmaatschap interessant is. Interesse? Bel Ad van der Wiel,
06-20418102.

Facturering afdelingen en losse
leden
Dit jaar waren we door omstandigheden
erg laat met het versturen van de facturen
naar de afdelingen en de losse leden
(leden van Imkers Nederland, die niet lid
zijn van een afdeling). De
factureringsproblemen zijn inmiddels
opgelost en de facturen voor 2022 worden
in de tweede helft van januari verstuurd.

Terugkomdag bijenteeltleraren
Op 19 februari vindt de uitgestelde
terugkomdag voor bijenteeltleraren en
contactpersonen onderwijs plaats.
Bijenteeltleraren of contactpersonen
kunnen zich nog aanmelden. Bijenteeltleraren/contactpersonen onderwijs ontvangen begin januari
per e-mail nadere informatie over de Terugkomdag.

2022
Het bestuur van Imkers Nederland wenst alle
leden fijne en plezierige feestdagen en een
voorspoedige start van het nieuwe jaar toe.
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