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Nieuwsbrief Imkers Nederland     28 november  2022 

 
Wat is het ImkersOverleg?  
Het Imkersoverleg (IO) is een samenwerkingsverband van NBV, IN, BVNI en BD-imkers werkgroep 
Nederland, opgericht op 20-09-2021. 
Waar houdt het IO zich mee bezig?  
Het IO is in eerste instantie opgericht om vanuit de imkerij als eenheid te 
overleggen met de overheid met betrekking tot de inzet van de EU-
honinggelden. Inmiddels is het IO ook gesprekspartner voor de overheid 
met betrekking tot overige bijen gerelateerde thema’s. 
Wat is afgelopen jaar aan de orde geweest? 
Er was regelmatig overleg met LNV over:  

• besteding van de gelden uit het EU-honingprogramma 

• meebeslissen over toekenning geld voor onderzoeksprogramma's 

• de invulling van de verplichte kastregistratie 

• overleg over een landelijk dekkend beleid m.b.t. de Aziatische Hoornaar 

• beïnvloeding van de politieke discussie honingbij-wilde bij 
Toekomstige ontwikkelingen bijenhouderij in Nederland 
Binnen het IO wordt gesproken over de toekomst van de hobbymatige en professionele bijenhouderij.  
Vanaf 2023 wordt de bijenhouderij onderdeel van het Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid 
(GLB) met voor Nederland de volgende speerpunten: 

• waarborgen van de bijengezondheid 

• faciliteren van bestuivingsdiensten 

• behouden van Biodiversiteit 
De bijenhouderij in Nederland zal daarom de komende jaren een ander karakter krijgen dan tot nu toe 
het geval is. Het produceren van bijenproducten (o.a. honing en was) krijgt een lagere prioriteit. 
Honingbijen in relatie tot biodiversiteit en bestuiving in relatie tot versterking van de landbouw zal 
leidend worden. 
Om de bijenhouderij een stevige positie te geven wordt nagedacht over de doorontwikkeling van het 
ImkersOverleg; de huidige verenigingen zullen zich op de toekomst moeten voorbereiden en dat vraagt 
om een andere organisatiestructuur dan de nu los van elkaar staande organisaties NBV, IN, BVNI en BD-
imkers. 
 

Bestrijding van de Aziatische Hoornaar 
In de nieuwsbrief van september is een artikel gewijd aan de Aziatische Hoornaar. Naar aanleiding 
daarvan stuurt ons lid Adri Rademaker de volgende aanvullende reactie: 
“Dank voor de nieuwsbrief mbt de Aziatische hoornaar; ik was bij de lezing afgelopen zaterdag 
aanwezig, mijn waardering voor de snelle verspreiding van veel van de info. Eén ding, absoluut van 
belang, mis ik. Dat is een waarschuwing voor de agressiviteit van de soort met name wanneer het er 
meer zijn of in de buurt  van het nest. Het primaire nest zit laag tot soms zelfs op de grond! Geen enkele 
imker moet proberen ze bij het nest uit te schakelen. Onze imkerkleding biedt absoluut onvoldoende 
bescherming. Deze krengen steken er niet alleen dwars doorheen, ze spuiten ook gif naar de weke 
delen. Dwars door het gaas in het gezicht en gericht op de ogen. De Belgen bestrijden ze middels 
professionele bestrijders in daartoe echt geschikte kleding met gesloten vizier. Bij een aanval door 
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meerdere Aziatische Hoornaars loop je daadwerkelijk risico's. Serieuze risico's. Ik denk dat een extra 
waarschuwing voor imkers en anderen écht op zijn plaats is.”  
 

Twee bijeenkomsten van Imkers Nederland: houd deze data vrij 
Op 4 februari 2023 organiseren we een studiedag inclusief honingkeuring in Wehl. 
We starten om 9:30 uur, er zijn drie interessante lezingen over actuele thema’s en we sluiten af met 
een bespreking van de honingkeuring en het uitreiken van de certificaten. 
Op 4 maart 2023 vanaf 13:00 uur houden we onze ledenvergadering in Veenendaal. Naast de 
gebruikelijke agendapunten van een jaarvergadering, worden afdelingen in de gelegenheid gesteld het 
bestelde bloemenzaad mee te nemen inclusief de gratis 5 kg, die voor elke afdeling beschikbaar 
gesteld wordt. 
Nadere informatie over deze bijeenkomsten volgt via de Nieuwsbrief of per e-mail. 
 

All United: ons ledenadministratiesysteem 
Op de praatmiddag van 22 oktober is toegezegd in de Nieuwsbrief een vaste rubriek “All United” op te 
nemen om uitleg te geven over (nieuwe) mogelijkheden van All United en eventuele vragen van leden 
en/of afdelingen te beantwoorden. 

Vragen: 
• De secretaris van de afdeling kan geen onderscheid maken tussen e-mails van Imkers Nederland 

naar de afdeling en e-mails naar alle leden; de secretaris ontvangt beide e-mails op hetzelfde e-
mailadres 

o Het is in het systeem mogelijk een  e-mail te sturen naar alle secretarissen, maar als een 
bericht wordt gestuurd (zoals deze nieuwsbrief) naar alle leden ontvangt de secretaris dit 
bericht natuurlijk ook. Wel kan de secretaris twee e-mailadressen in zijn gegevens 
opnemen (gescheiden door ;), dan wordt de e-mail naar beide adressen gestuurd. Verder 
zullen we in toekomstige berichten duidelijker aangeven voor wie het bericht bedoeld is 

• Als de secretaris van de afdeling in de ledenmodule de leden van de afdeling oproept, staat bij “lid 
sinds” niet altijd de startdatum van het lidmaatschap 

o Klopt, de titel van de genoemde kolom is misleidend. Bij sommige leden staat 1-1-2017 (is 
de start van het gebruiken van All United), bij andere de daadwerkelijke begindatum van 
het lidmaatschap (als het lid na 1-1-2017 lid geworden is) of het startmoment van een 
functie in de kolom vermeld. 

o Bij elk lid kan de secretaris (of het lid zelf) de echte startdatum van het lidmaatschap 
invullen in het dataveld “Lid sinds” bij “diverse waarden”; de secretaris kan een overzicht 
verkrijgen door de ledenlijst uit te draaien in de menu-optie “communicatie”. In de 
ledenlijst zijn de ingevoerde startdata dan te vinden in de kolom “Lid sinds”. 

• Als een lid of een afdelingssecretaris NAW-gegevens muteert, wordt geen terugkoppeling gegeven 
als deze mutatie verwerkt wordt. Kan die terugkoppeling wel gegeven worden? 

o Uit navraag bij All United blijkt dat deze wens bekend is maar aanpassing van het systeem 
blijkt niet hoog op de prioriteitenlijst te staan. Onze ledenadministrateur zal zoveel 
mogelijk handmatig de terugkoppeling gaan verzorgen.     

• De koppeling van het ledenbestand en Mijn Bijen is niet altijd correct, twee leden ontvangen Mijn 
Bijen niet. 

o Als Mijn Bijen niet bezorgd wordt, is de eerst check natuurlijk controleren of het juiste 
adres in All United is opgenomen; klopt het adres, dan graag de gegevens van het lid 
doorgeven aan info@imkersnederland.nl, dan zoeken wij de fout en maken het in orde. 
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Verzoek aan de secretarissen van de afdelingen: 
De factuur voor de afdracht van de afdeling wordt opgemaakt op basis van het ledenaantal van de 
afdeling in 1 januari 2023. Graag eventuele opzeggingen van leden verwerken vóór die datum. 
Vragen/opmerkingen over All United: 
Graag doorgeven via info@imkersnederland.nl. In deze vaste rubriek komen we er dan op terug als de 
vraag/opmerking voor meer leden van belang kan zijn. 

  
 
Mocht je willen reageren op een van de berichten uit deze nieuwsbrief, dan kan dat via 
info@imkersnederland.nl. 
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