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Impressie jaarvergadering Imkers Nederland 30 oktober 2021  

     
Op 30 oktober 2021 hield Imkers Nederland de jaarvergadering van 2021, anderhalf jaar na de vorige 
ledenvergadering op 7 maart 2020. Dit artikel is geen verslag van de vergadering maar poogt een 
indruk te geven van onderwerpen die ook voor de niet aanwezigen van belang kunnen zijn. De 
aanwezigheid van corona in de periode tussen de vergaderingen kwam in bijna alle agendapunten 
terug. Zo zat Ad van de Wiel de vergadering voor omdat voorzitter Rien Becking, na dit voorjaar 

ernstig ziek te zijn geweest, nog niet 
voldoende hersteld is om de ongeveer 35 
aanwezigen te verwelkomen en hen door 
de vergadering heen te loodsen.   
Ad stelt dat het goed is om iedereen weer 
te zien. Hij memoreert dat in het 
afgelopen jaar ons een aantal mensen zijn 
ontvallen die veel voor de bijenhouderij 
hebben betekend: Cees de Bondt, Paul 
Holterman, Dick van Houwelingen en Lei 
Hensels.  

 
Ledenadministratie 
Naar aanleiding van het verslag van de vorige bijeenkomst wordt door een van de aanwezigen 
gevraagd naar de situatie bij All United. Dit omdat bijvoorbeeld de facturen naar de afdelingen voor 
het overmaken van de lidmaatschapsgelden lang zijn blijven liggen. De penningmeester geeft aan dat 
mede door de ziekte van Rien Becking (verantwoordelijk voor ICT) de rekeningen laat zijn verzonden. 
Verder zijn in het systeem van All United  verschillende vernieuwingen doorgevoerd. Zeer binnenkort 
heeft een delegatie uit het bestuur een gesprek met de licentiehouder. Uitgangspunt is dat in het 
gesprek de knelpunten worden opgelost en dat de te leveren kwaliteit van All United in 
overeenstemming komt met de kosten van de licentie. Beoogd resultaat is tevens dat de afdelingen 
zelf meer details van hun ledenbestand in het systeem kunnen bijhouden.  
 
Nieuwe data 
De mededelingen leverden drie nieuwe data op: 13 november is er een studiedag voor de 
bijengezondheidscoördinatoren en leden van bijengezondheidsteams. Dit is een studiedag van NBV 
en IN samen. 
Op 20 november is er een bijeenkomst voor de leraren bijenteelt en de cursuscoördinatoren van de 
afdelingen. Zij zijn deze dag te gast bij Arista Bee Research in Beers.  
De studiedag voor leden van Imkers Nederland wordt gehouden op 5 februari 2022.  
 
Bijengezondheid 
Imkers Nederland heeft de intentie de bijengezondheid op een hoger niveau te brengen. Zij doet dit 
onder andere door alle bijengezondheidscoördinatoren te informeren over relevante artikelen en 
nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur gaat er daarbij vanuit dat de coördinatoren deze informatie 
delen binnen hun afdeling. Mede om die reden is het van belang dat iedere afdeling een 
bijengezondheidscoördinator heeft. 
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Registratie van bijenvolken 
Het gratis verzekeren van bijenvolken en daarmee de registratie van bijenvolken vormgeven, zoals 
besproken in de jaarvergadering van 2020, heeft er niet toe geleid dat erg veel imkers hun 
bijenvolken geregistreerd hebben. In het overleg met de andere bijenbonden (NBV, BD-imkers en 
BVNI) en het ministerie van LNV zal de mogelijke registratie van bijenvolken worden besproken. 
Aandachtspunten bij dit onderwerp zijn onder andere: hoe is de situatie en hoe zijn de ervaringen in 
België en Duitsland; waarom registratie, wat levert het op voor de imkerij in ons land, voor de 
bijenhoudersorganisaties en voor de individuele imkers, wat gebeurt er met de gegevens van de 
individuele imkers (privacy) en wat gebeurt er als wij, als imkers, niet zelf mee sturen in het proces 
van registratie. Sommigen stellen zich de vraag in hoeverre de overheid nog wel betrouwbaar is gelet 
op de politieke ontwikkelingen in het afgelopen jaar.  
 

 
Een deel van de aanwezigen in de zaal 

 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Deze nieuwe wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van 
positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli 2021 geldt de 
WBTR ook voor Imkers Nederland. Het bestuur heeft nagedacht over de wijze waarop de eisen die in 
de wet zijn genoemd, kunnen worden opgenomen in onze statuten en huishoudelijk reglement.  
Besloten is om aan het huishoudelijk reglement artikel 6 toe te voegen waarbij wordt voldaan aan 
hetgeen in de wet wordt genoemd. Overigens voorzien de statuten en het reglement al op  veel 
punten aan de WBTR.  
 
Onderwijs 
Er is veel te zeggen over het bijenteeltonderwijs hoewel er door corona het afgelopen jaar weinig 
cursussen zijn gegeven. Door de beperkingen heeft men gezocht naar andere methoden om 
cursussen aan te bieden zoals het digitaal via zoom of via YouTube aanbieden van de theorie. Daarna 
is het passen en meten om verantwoord de praktijk te organiseren.  
Het bestuur en de onderwijscommissie van Imkers Nederland zullen zich de komende periode verder 
verdiepen in wensen en mogelijkheden die het deels digitaal aanbieden van cursussen biedt. Daarbij 
wordt door de aanwezigen ook geconstateerd dat het van belang is goed vorm te geven aan de 
praktijk. Het is essentieel dat de deelnemers ook fysiek bij elkaar komen zowel voor de toekomstige 
imkers zelf als voor de afdelingen.  
Het is de bedoeling dat in de toekomst alle bijenteeltcursussen onder verantwoordelijkheid van de 
afdelingen worden uitgevoerd. De afdelingen zijn daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit die 
geboden wordt en zij vragen ook de diploma’s aan bij IN. Voor de diplomering wordt een 
onderscheid gemaakt in het diploma (voldoen aan de eisen die in het leerplan worden gesteld) en 
het certificaat (deelname aan de cursus).  
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In de vergaderingen ontvingen vier nieuwe bijenteeltleraren uit handen van de cursusleiders Gerard 
van der Kamp en Kleis Hensen het diploma bijenteeltleraar gevorderden.  De gediplomeerden zijn 
Arie Doornink, Rien Rovers, Arnold Kok en Kees Dogge. Momenteel volgen 11 deelnemers de nieuwe 
opleiding leraren bijenteelt.  
 
Publicaties 
Het afgelopen jaar zijn enkele publicaties verschenen over het plaatsen van bijenvolken in de 
Biesbosch en op heidevelden. Het bestuur is van mening dat op de conclusies van de rapporten 
enigszins is af te dingen. Daarnaast constateert het bestuur dat de uitwisseling van informatie tussen 
de individuele imkers, de afdelingen en het bestuur van IN van belang is om een juiste indruk te 
krijgen van wat er zich afspeelt. Alleen dan, gevoed door elkaar, kan Imkers Nederland samen met de 
afdelingen in gesprek gaan met terreinbeheerders en natuurbeschermingsorganisaties. 
Zwartepietendiscussies leveren niets op en bevorderen niet dat we met elkaar in gesprek gaan. 
 
PR en communicatie 
In de komende perioden zullen er regelmatig nieuwsbrieven verschijnen zodat de leden op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen. Daarnaast zal er een gedachtewisseling plaats vinden over de inhoud van 
‘Mijn Bijen’. In het algemeen is men daar niet tevreden over. Mogelijk wordt de redactie van het 
magazine uitgebreid. Het laatste jaar is het initiatief genomen dat hoofdbestuursleden regelmatig 
contact onderhouden met de afdelingen. Dit wordt door de besturen van de afdelingen zeer op prijs 
gesteld. De contacten zullen worden gecontinueerd.  
 
Zaaizaadactie 
De zaaizaadactie was het afgelopen jaar met 1000 kg weer een succes. Door enkele aanwezigen in de 
vergadering werd er wel op geattendeerd dat er ook zaden van niet inheemse planten in het 
zaadmengsel voorkomen. Verschillende gebruikers hebben daar moeite mee. Overigens werd ook 
opgemerkt: ‘In ons land zijn wij erg multiculti, waarom dan niet met het bloemenzaad?’. Wellicht 
verdient het aanbeveling te onderzoeken in of en in welke mate honingbijen, solitaire bijen en 
andere insecten de niet inheemse bloemen bezoeken.  
 
Bestuurswijziging 
 Aftredend in het bestuur waren Kleis Hensen en Mart Wismans. Arie Doornink sprak namens de 
aanwezigen beiden toe en bedankte hen voor hun grote inzet. Tot het bestuur traden twee nieuwe 
personen toe, Kees Dogge en Adriaan van Egmond. 

 
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 
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Na de jaarvergadering hield Gert Jan Koopman van 
organisatie Heem een zeer interessante lezing over 
de inrichting, aanleg en beheer van bermen. Insteek 
van zijn verhaal was om anders naar de bestaande 
natuur te kijken. Als wij onze wegbermen met een 
grotere biodiversiteit willen inrichten met een stevig 
ecologisch systeem, dan is het belangrijk dat wij ons 
realiseren dat we te maken hebben met 
floradistricten waarin planten zich thuis moeten 
voelen. Dat goed gedijen van planten heeft vooral te 
maken met de grondsoort. Dat kan vervolgens 
leiden tot een potentieel natuurlijke vegetatie. 
Verder is het van belang het doel vast te stellen; 
bijvoorbeeld een begroeiing vooral voor honingbijen 
of juist voor solitaire bijen. Samenvattend noemt 
Gert Jan enkele gouden regels: kies voor inheems 
materiaal dat past bij de eigenheid van de streek en 
de grond, zorg voor een bestendig beheer en voor 
overgangen tussen kruidachtigen, struiken en 
bomen. Dat levert het meest bestendige 
ecosysteem waarbij sommige plagen zoals de 
eikenprocessierups minder optreden.  

Vanuit de zaal wordt nog toegevoegd dat de laatste decennia veelal bomen zijn geplant die voor 
bijachtigen van weinig waarde zijn zoals essen en eiken.  
 

 


