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Agenda Jaarvergadering Imkers Nederland 
Datum: 4 maart 2023 
Plaats: Hotel van der Valk Veenendaal, Bastion 73, 3905 NK Veenendaal 
Zaal open 12:30 uur 
 
1. Opening 13.00 uur door Ad van der Wiel  
2. Mededelingen 
3. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 2 april 2022 >    zie bijlage 1 
4. Jaarverslag bestuur over verenigingsjaar 2022 >     zie bijlage 2 
5. Financieel verslag 2022 >         zie bijage 3 

• Verslag kascontrolecommissie (mondeling); de controle is uitgevoerd door de afdelingen Venray 
en Ederveen (afdeling Didam was reserve) 

• Benoeming kascontrolecommissie 2023; afdeling Venray treedt af, de afdelingen Ederveen en 
Didam voeren de controle over 2023 uit met afdeling Scherpenzeel/Woudenberg als reserve. 

6. Beleidsplan Imkers Nederland 2021-2024 met Activiteitenplan voor 2023 >  zie bijlage 4 
7. Begroting Imkers Nederland 2023 >       zie bijlage 5 
8. Mededelingen over de laatste ontwikkeling rond de volgende thema’s:  

• Bloemenzaadactie 

• Onderwijs 

• Bijengezondheid  

• Drachtplanten 

• PR en communicatie 

• Redactie Mijn Bijen 
9. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Schut (secretaris) en Martin Wolswinkel (penningmeester) 
Het bestuur stelt voor te benoemen Karin Schwiening (lid van afdeling De Grensstreek) en Johan van 
Hoef (lid van afdeling De Barnebij). 
Tot uiterlijk 28 februari kunnen leden zich kandidaat stellen voor het bestuur via 
info@imkersnederland.nl. 
Het bestuur beraadt zich nog over de nieuwe taakverdeling binnen het bestuur met name betreffende 
de taken rond secretariaat en financiën. 

10. Rondvraag 
11. Pauze (van 14:45 tot 15:15 uur) 
12. Inleiding/presentatie door Annemieke Timmerman van de stichting BeeSupport. 

BeeSupport promoot de bijenteelt-sector als motor voor armoedebestrijding, natuurbehoud en 
milieubeheer in ontwikkelingslanden. BeeSupport werkt samen met lokale partners. Zij zijn 'eigenaar' 
van een initiatief. Ter plaatse worden tempo en prioriteiten bepaald en geven partners aan welke 
groei zij wenselijk achten. 
In de presentatie wordt aandacht besteed aan bijen in Europa, Afrika en het klimaat, imkeronderwijs in 
Afrika, praktische imkerervaringen en biodiversiteit. 

13. Sluiting 
In de pauze en na afloop van de vergadering kunt u uw bestelde bloemenzaad in ontvangst nemen.  

 
Met vriendelijke groet, 
Namens Imkers Nederland, Jos Schut. 
jos.schut@imkersnederland.nl 

https://www.imkersnederland.nl/upl/fls/alv/Verslag_Jaarvergadering_02_04_20.pdf
https://www.imkersnederland.nl/upl/fls/alv/Jaarverslag_2022.pdf
https://www.imkersnederland.nl/upl/fls/alv/Financieel_jaarverslag_2022.pdf
https://www.imkersnederland.nl/upl/fls/alv/Beleidsplan_Imkers_Nederland_202.pdf
https://www.imkersnederland.nl/upl/fls/alv/Financiele_begroting_2023.pdf
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