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Nieuwsbrief Imkers Nederland januari 2022 
 
Van het bestuur 
De hoofdbestuursleden wensen alle leden allereerst een gezond en voorspoedig bijenjaar toe. Helaas 
start dit nieuwe jaar nog steeds met een nadrukkelijke rol voor Covid. De bijen zitten dan wel op de 
wintertros en vragen niet veel van onze tijd, maar veel activiteiten kunnen toch nog niet 
georganiseerd worden. De nieuwjaarsreceptie, die veel afdelingen doorgaans organiseren is veelal 
niet doorgegaan en de eerste bijeenkomsten van een aantal (basis)cursussen moesten worden 
uitgesteld. 
 
Taakverdeling bestuur 
Na het terugtreden van Rien Becking als voorzitter heeft het bestuur de bestuurstaken opnieuw verdeeld: 
x Ad van der Wiel, voorzitter, PR & communicatie, contacten overheid 
x Jos Schut, secretaris 
x Martin Wolswinkel, penningmeester en 2e secretaris 
x Arie Doornink, ledenadministratie 
x Eric Blankert, coördinator bijengezondheid 
x Adriaan van Egmond, voorzitter commissie onderwijs 
x Kees Dogge, coördinator drachtplanten, bijenproducten en afvaardiging C.T.G.B. 
 
We zoeken nadrukkelijk naar leden, die geïnteresseerd zijn in (het opdoen van ervaringen met) een 
bestuursfunctie in het hoofdbestuur; wil je daar meer van weten, mail naar 
ad.vanderwiel@imkersnederland.nl 
 
De STUDIEDAG van Imkers Nederland op 5 februari GAAT NIET DOOR! 
In verband met het nog steeds toenemend aantal besmettingen hebben we besloten de studiedag 
van 5 februari te cancelen. Hoewel de Covid-maatregelen inmiddels versoepeld zijn, is het 
programma van de studiedag, met in de middag het praten in werkgroepen, zodanig dat voldoende 
afstand houden in de gekozen locatie te lastig te organiseren is.   
  
Cursus Bijengezondheid  

Binnenkort start in Rhenen de cursus bijengezondheid. 
De cursus is bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen 
in de gezondheid van de honingbijen en wordt speciaal 
aanbevolen voor de contactpersonen bijengezondheid 
in de afdelingen. 
De cursus wordt gegeven op vrijdagen (11/2- 18/2 - 
25/2 - 4/3 - 11/3 -18/3 - 25/3) van 19:30 tot 21:30 uur. 
<ŽƐƚĞŶ�Φ 110,-. 
Nadere informatie over het cursusprogramma vind je 
op onze website; je kunt je via de site ook aanmelden.  

 

mailto:ad.vanderwiel@imkersnederland.nl
mailto:ad.vanderwiel@imkersnederland.nl
https://www.imkersnederland.nl/cursussen/cursus-bijengezondheid
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Cursus Drachtplanten 
Doel van de cursus is kennis vergroten bij imkers over 
drachtplanten en handvatten aanreiken om in eigen 
omgeving dracht te verbeteren. Na de cursus heeft de 
cursist globale kennis van bloembiologie, bloemfamilies, 
drachtplanten voor honingbijen en wilde bijen, ecologisch 
tuinieren en biodiversiteit. Na afloop ontvangt de cursist 
een certificaat als bewijs van deelname. De cursus wordt 
gegeven op zaterdagen van 13:00-16:30 uur (26/2- 26/3 ʹ 
23/4 ʹ 14/5 - 11/6 - 3/9 ʹ 5/11Ϳ͘�<ŽƐƚĞŶ�Φ 140,-. 
Cursusdocent is Renske Bos. Renske is tuinontwerper en ze 
ontwerpt al jaren natuurlijke tuinen met veel aandacht voor biodiversiteit. Sinds ze imker is, heeft ze 
zich nog meer toegelegd op drachtplanten en vlinderplanten. De cursus wordt gegeven in de tuin van 
Renske in Elspeet (1,5 hectare).  
Nadere informatie over het cursusprogramma vind je op onze website of rechtstreeks bij Renske Bos. 
Via de site kun je je ook aanmelden.  
 
Redactie Mijn Bijen 
De redactie van Mijn Bijen bestaat op dit moment 
uit Reinard Olthuis (redacteur), Suzanne Dekker 
(eindredacteur) met ondersteuning van Adriaan 
van Egmond en Ad van der Wiel vanuit het 
bestuur. 
Inmiddels heeft het bestuur het nieuwe 
redactiestatuut vastgesteld en op de website 
gepubliceerd. Hierin is ook een 
(vrijwilligers)vergoeding opgenomen voor 
ƌĞĚĂĐƚĞƵƌĞŶ�;Φ�ϮϬϬ͕- per kwartaal) en auteurs 
;Φ 40,- per geplaatst artikel). 
 
Er zijn inmiddels enkele leden benaderd, die 
hebben toegezegd de eerstvolgende 
redactievergadering te zullen bijwonen om te 
bepalen of ze tot de redactie willen toetreden. 
 
Er is nog meer plek in de redactie. Heb je belangstelling voor het redacteurschap, meld je via 
ad.vanderwiel@imkersnederland.nl. 
 
Verder daagt de redactie alle leden van Imkers Nederland uit bijdragen voor Mijn Bijen aan te 
leveren; er zijn veel zaken die interessant genoeg zijn om te delen met de andere leden bijvoorbeeld 
over de eigen bijenpraktijk of over activiteiten van de eigen afdeling. Deadlines voor het inleveren 
van copy zijn steeds de eerste van de even maanden; Mijn Bijen verschijnt dan tegen het eind van 
diezelfde maand. Bijdragen kunnen gemaild worden naar mijnbijen@imkersnederland.nl, graag met 
ĞĞŶ�ŽĨ�ĞŶŬĞůĞ�ĨŽƚŽ͛Ɛ͘ 

https://www.imkersnederland.nl/cursussen/cursus-drachtplanten
mailto:info@tuinnatuurlijk.nl?subject=Cursus%20Drachtplanten
mailto:ad.vanderwiel@imkersnederland.nl
mailto:mijnbijen@imkersnederland.nl
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Facturering afdelingen en verspreide leden 
Zoals eerder al aangekondigd hebben de afdelingen en de verspreide leden op 27 januari, de factuur 
voor 2022 voor het lidmaatschap van Imkers Nederland in hun mailbox aangetroffen. 
 
Terugkomdag bijenteeltleraren 
Op 19 februari vindt de uitgestelde terugkomdag voor bijenteeltleraren en contactpersonen 
onderwijs plaats. De terugkomdag wordt georganiseerd bij Arista Bee Research in Beers en daar zijn 
de Covid-voorschriften goed te handhaven voor een groep van maximaal 30 personen. 
Bijenteeltleraren of contactpersonen kunnen zich nog aanmelden; er is nog een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Bijenteeltleraren/contactpersonen onderwijs ontvangen in de eerste week van 
februari per e-mail nadere informatie over deze terugkomdag. 
   
Jaarvergadering Imkers Nederland op zaterdag 2 april 2022 
Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ, Veenendaal. info@veenendaal.valk.com 
 
Het programma: 
Zaal open 12:30 uur 
 
1. Opening 13.00 uur door Ad van der Wiel 
2. Taakverdeling bestuursleden per 1 januari 2022 (bijlage 1) 
3. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 30 oktober 2021 (bijlage 2) 

ͻ tĞ�ŚĞďďĞŶ�ďĞƐůŽƚĞŶ�Φ�ϳϱ͘ϬϬϬ͕- op een nieuwe, separate spaarrekening te zetten 
4. Mededelingen 
5. Jaarverslag verenigingsjaar 2021 en Financieel verslag 2021 van Imkers Nederland (bijlagen 3, 4) 

ͻ Verslag kascontrolecommissie (mondeling). 
De controle is uitgevoerd door de afdelingen Barneveld en Venray.; afdeling Ederveen 
is reserve. 

ͻ Benoeming kascontrolecommissie 2022. 
Afdeling Barneveld treedt af, de afdelingen Venray en Ederveen voeren de controle in 
2023 uit met afdeling Didam als reserve. 

6. Beleidsplan Imkers Nederland 2021-2024 met activiteitenplannen voor 2022 (bijlage 5) 
7. Begroting Imkers Nederland 2022 (bijlage 6) 
8. Mededelingen vanuit de commissies: Bloemenzaadactie, Bestuivingscommissie, 

Nederlandse Commissie Bijenproducten, Onderwijs, Bijengezondheid, Drachtplanten en PR 
en communicatie 

9. Samenwerking met andere bijenhouders organisaties 
10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Arie Doornink 
Aftredend en herkiesbaar: Martin Wolswinkel (Martin treedt in 2023 terug uit het bestuur) 
Bestuurskandidaten kunnen tot 28 maart worden aangemeld. 

11. Rondvraag 
12. Pauze 
13. 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. 

mailto:info@veenendaal.valk.com
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14. Sluiting. 
 
De bijlagen worden uiterlijk medio maart naar de afdelingssecretarissen gestuurd. 
Na afloop kunt u het door de afdeling bestelde bloemenzaad in ontvangst nemen bij de uitgang.  
 
Bloemenzaadactie 
In 2022 starten we weer een bloemenzaadactie op. 
Het  bestuur van Imkers Nederland stelt net zoals in voorgaande jaren 5 kg Honingplantenmengsel 
gratis ter beschikking aan al haar afdelingen; dit gratis zaad kan worden meegenomen na afloop van 
de voorjaarsvergadering van Imkers Nederland op 2 april 2022. Daarnaast kunnen de afdelingen en 
individuele leden extra zaad bestellen, dat tegen de kostprijs wordt aangeboden. Het zaad is te 
bestellen in verpakkingen van 1 kg, 5 kg en 10 kg. Er kan gekozen worden voor 
,ŽŶŝŶŐƉůĂŶƚĞŶŵĞŶŐƐĞů�;Φ 12,50 per kilo), TübingĞƌ�ŵĞŶŐƐĞů�;Φ 10,50 per kilo) en Brandenburger 
ŵĞŶŐƐĞů�;Φ�ϭϬ͕ϱϬ�ƉĞƌ�ŬŝůŽͿ͘� 
Bestellen kan op twee manieren: 
1. Het bestuur van een afdeling inventariseert onder haar leden wie bloemenzaad wil bestellen, de 

totaalbestelling wordt door de afdeling gedaan, betaald (via iDeal) en meegenomen na afloop 
van de voorjaarsvergadering van Imkers Nederland, waarna de afdeling het bestelde zaad 
verdeelt onder haar leden. Op deze manier zijn er geen verzendkosten verschuldigd. 

2. Individuele leden kunnen een bestelling plaatsen, die per pakketpost naar het adres van het lid 
zal worden verzonden. De verzendkosten komen voor rekening van de besteller. 

a. Verzendkosten 1 kg en 5 kg (inclusief verpakking): Φ�ϲ͕ϳϱ 
b. sĞƌǌĞŶĚŬŽƐƚĞŶ�ϭϬ�ŬŐ�;ŝŶĐůƵƐŝĞĨ�ǀĞƌƉĂŬŬŝŶŐͿ͗�Φ�ϵ͕ϳϱ 

 
Ga voor bestellen van het bloemenzaad naar www.imkersnederland.nl/bestellen.  
 
Bestellingen moeten uiterlijk 28 februari binnen zijn.  
 
Voor vragen of nadere informatie over de bloemenzaadactie kunt u contact opnemen met 
peter.arts@imkersnederland.nl 
 
 
Mocht je willen reageren op een van de berichten uit deze nieuwsbrief, dan kan dat via 
info@imkersnederland.nl. 
 

https://www.imkersnederland.nl/algemeen/bloemenzaai-actie
mailto:peter.arts@imkersnederland.nl
mailto:info@imkersnederland.nl
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