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Najaarsdracht 
De beginnerscursus loopt al een aantal 
jaren goed. De ‘les’kasten hebben een plek 
op het park nodig maar ook een deel van 
de cursisten die de beginnerscursus hebben 
gedaan willen graag een plekje voor hun 
‘eerste’ kast op het bijenpark. 
Ruimtegebrek maakte het noodzakelijk om 
uit te breiden. De kastbokken zijn al enige 
maandan geleden geplaatst en zoals op de 
foto’s hiernaast te zien is wordt nu ook de 
beplanting aangepakt. 

De tuincommissie heeft bedacht dat het 
verstandig is om de najaarsdracht te 
verstevigen. Ben heeft 50 bolhedera’s 
besteld. De bloeitijd is in oktober/novem-
ber (een van de laatst bloeiende planten 
voor de bijen). De planten zijn wintergroen
en gedijen goed in zon en schaduw.
De laatste jaren lijkt het erop dat de 
nazomer steeds langer duurt, de hedera is 
dan een fijne drachtplant om in de tuin te 
hebben.

Erik van Rosmalen

Van de redactie

I JUNI IS HET AMSTELLANDDAG, 
het Bijenpark presenteert zich dan. Er zijn nog 
vrijwilligers nodig om het park te bemannen. 
Neem contact op met de secretaris Eric van 
der Meer als je die dag een paar uur kunt 
helpen, 020-6457084of astrideneric@online.nl

3 MEI                                                     5 APRIL

http://nbvamstelland.nl/
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Eric van der Meer

EVEN VOORSTELLEN
Eric van der Meer

Tijdens de ALV van 18 maart jl heeft Henk Kooij, na 
38 jaar trouwe dienst als secretaris van onze prachtige 
vereniging, het secretariaat aan mij overgedragen.  
Hoog tijd dus om mij aan u voor te stellen.

Inmiddels 48 jaar geleden geboren 
en getogen in Aalsmeer. Na 20 jaar 
in de wereld van transport en 
logistiek te hebben gewerkt, ben  
ik tijdens mijn studie Technische 
Bedrijfskunde de productie in 
gegaan in de rol van teamleider en 
recentelijk als productie coördina-
tor op de bierbrouwerij in Zoeter-
woude.   
Nadat ik tijdens wintersport, mijn 
vrouw Astrid ontmoette, ben ik 
verhuisd naar Amstelveen en nadat 
onze 2 kinderen (nu 13 en 16 jaar) 
werden geboren, naar een eenge-
zinswoning in Hoofddorp.   
Sinds 2007 woon ik met mijn gezin 
weer op de zelfde plek als waar ik 
geboren ben.
Ik ben opgegroeid als oudste in een 
gezin met 3 kinderen, waar mijn 
ouders een rozenkwekerij hadden.
Eind jaren 70 werd het bedrijf 
beëindigd, de kassen afgebroken, 
maar wij bleven op deze plek wonen 

met een hele grote achtertuin!. 
Daarin was plaats voor allerlei 
pluimvee, geiten, schapen, een 
varken etc. een paradijs! Maar er 
waren ook bijen, die waren van 
mijn broer.
Mijn broer Frank was sinds begin 
jaren 80 lid van de vereniging 
Amstelland en heeft tot 2007 bijen 
gehouden. Hij besloot toen voor 
zijn werk te verhuizen naar het 
buitenland en kondigde aan de bijen 
te gaan verkopen.  
Ik had tot die tijd eigenlijk weinig 
interesse in die bijen getoond, ja ik 
hielp soms met slingeren en belde 
als hem een zwerm was ontglipt, 
enkele keer gestoken. Ik realiseerde 
mij na zijn aankondiging dat ik de 
bijen helemaal niet kwijt wilde en 
deed Frank het aanbod om goed 
voor zijn bijen te zorgen.  
Na een jaar waarin ik met de beste 
bedoelingen uit het boekje van 
Speelziek en vanaf het internet 

pogingen deed de boel onder 
controle te houden, toch maar 
besloten een basis cursus te 
volgen… Tsja en dan wordt je lid 
van NBV Amstelland en wordt je 
verder meegezogen in deze prach-
tige hobby en vereniging. 
Cursus gehad van Piet Kuijs, leuke 
medecursisten, je ontmoet mensen 
met allemaal een andere motivatie 
om bijen te houden. Je kunt er 
tenslotte alle kanten mee op. 
In de wintermaanden lezingen door 
vaak enthousiaste vakgenoten. 
De Amstelland dagen waar honder-
den belangstellenden op af komen, 
stuk voor stuk nieuwsgierig soms 
argwanend en uiteindelijk enthousi-
ast naar wat er op ons terrein 
plaatsvind. Fantastisch toch? 
En dan nu secretaris, voor mij een 
groot genoegen om iets voor de 
vereniging te kunnen doen, ik kijk 
er naar uit!

Verenigingsnieuws

Eric van der Meer bij 
zijn bijenkasten

DE NIEUWE
SECRETARIS

http://nbvamstelland.nl/
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Afscheid van onze secretaris

Op de algemene ledenvergadering op 18 maart is er 
afscheid genomen van onze secretaris: Henk Kooij.  
Na 38 jaar heeft Eric van der Meer het stokje 
overgenomen en wij wensen hem veel succes in deze 
functie. Henk was vele jaren het boegbeeld van de 
vereniging. Je kon gewoon niet om hem heen. Wie op 
het bijenpark kwam liep meestal wel tegen Henk aan. 
Iedereen werd hartelijk tegemoet getreden, hij wist op 
alles raad en als hij het niet wist dan kreeg je toch nog 
wel een antwoord. 

Beste 
Henk,
Eindelijk is het zover, je stopt met 
het secretariaatswerk. 
Een mijlpaal voor jezelf en ook de 
vereniging.
Dat stoppen ging niet zomaar.
Er was een flinke aanloop voor nodig.
Zeker een paar jaar.

Vanuit het bestuur is geleidelijk de  
druk om te stoppen opgevoerd.
Zeker niet om van je af te zijn, maar  
uit zorg voor jou, voor Hieke…  maar  
ook voor de vereniging.
Jongeren moeten ook een kans krijgen.
En er kan zomaar iets gebeuren waar-
door je noodgedwongen moet stoppen.
Maar ja, het is ook niet makkelijk om 
te stoppen als je de klus 38 jaar hebt 
vervuld. 

Door zijn enthousiasme, bereidheid te helpen en zijn grote  
ervaring met imkeren was hij voor velen een belangrijke 
vraagbaak. Op allerlei wijze heeft hij de belangstelling en aandacht 

voor de bijenteelt in Amstelland en omgeving bevorderd. Dit gebeurde 
op vrijmoedige en innemende wijze. Wanneer de imkervereniging 
‘Amstelland’ ergens ter sprake kwam was het al snel, oh ja, dat is toch de 
club van Henk Kooij. Zo was Henk jarenlang de spin in het web van onze 
vereniging ‘Amstelland’. Wie nu denkt dat Henk vertrokken is, vergist 
zich want het is ondenkbaar dat Henk zich opeens anders zal opstellen. 
Henk blijft nog lid van de vereniging en mag zich na onze vergadering 
‘erelid’ noemen, een titel die je zeker verdient en je van harte is gegund. 
We vertrouwen erop dat je zo wijs bent om de nieuwe secretaris met 
het bestuur de ruimte te geven om op eigen wijze het goede voor de 
vereniging te zoeken en je enigszins terug te trekken. Bij het afscheid zijn 
op verschillende wijze de deugden en ook enkele ondeugden van Henk  
op schetsende wijze naar voren gebracht. Aan onze oud-voorzitter Klaas 
van der Lee was gevraagd om mede namens de vereniging iets over en tot 
de scheidende secretaris te zeggen. Omdat niet iedereen aanwezig was 
willen we zijn bijdrage hieronder weergeven.

Cor Vonk Noordegraaf

http://nbvamstelland.nl/
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Samen met Dick Vunderink heb je  
destijds een coup gepleegd. 
Jullie stuurden de oudjes die de  
vereniging bestuurden naar huis.
Je wist dus wat ook jou kon overkomen.
Maar het is je bespaard gebleven omdat 
je nog steeds erg actief bent.

Toen ik tot 2 jaar geleden nog voorzitter 
was, dacht ik … weggestuurd worden…
dat zal mij niet gebeuren.
Ik heb geprobeerd je over te halen om 
gelijk met mij te stoppen.
Maar met zo’n voorstel moet je niet bij 
Henk aankomen.
Ik dacht aan een soepele geleidelijke 
overdracht van taken.
Assistentie van een jonger lid aangeboden 
Ook heb ik een inventarisatie gemaakt 
van wat je allemaal op je bordje had.
Lang niet alles was secretariaatswerk, je 
had veel neventaken.
Gelukkig maar, wat kan een vereniging 
zich beter wensen dan een actief be-
stuurslid.

Je was meester in het combineren van 
prive activiteiten, de biljart- en kaart-
club, het werk dat je voor de vereniging 
doet en het secretariaatswerk. 
Maar zaken scheiden ging je minder 
makkelijk af. 
Je was meer de verpersoonlijking van  
de vereniging.

Zo’n 15 jaar geleden begon ik met imkeren 
en bezocht voor het eerst Amstelland. 
Nog op de oude locatie.
Henk kwam direct op mij af: Ben je 
nieuw? Met wat voor auto ben je? 
Ik vond dat een rare vraag, hoezo? 
Je krijgt een bijenkast mee van iemand 
die overleden is en die zijn bijenvolken 
aan nieuwe leden had geschonken.
Dit was mijn eerste kennismaking met 
Henk, in welke hoedanigheid weet ik niet.

Niet lang daarna werd ik gebombardeerd 
tot voorzitter. 
Ik kreeg intensief te maken met Henk die 
alles wist, ja beter wist, zich overal mee 
bemoeide.
maar ook met Henk, die alles ritselt en 
regelt, die overal zijn contacten heeft.
De nieuwe situatie was voor beiden even 
wennen.
 
Bij de taakoverdracht stelde D.V. voor  
om de vertegenwoordiging van het 
bestuur in de Groencommissie van de 
gemeente over te nemen van Henk. 
Dus gingen we samen naar een bijeen-
komst. 
Dat heb ik één keer gedaan.
Ik kreeg geen schijn van kans de  
vertegenwoordiging over te nemen. 
Ik ben niet meer geweest, maar weet  
nog steeds niet wat die commissie nu 
eigenlijk doet. 

http://nbvamstelland.nl/
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Henks geheime netwerk.
Daar kom je niet tussen. 
Ik lag er niet wakker van.

Henk was niet echt blij, dat ik me veel 
met agendering van vergaderingen  
bezighield. 
Henk voelde dat als een inbreuk op  
het secretariaatswerk. 
Maar ja, een voorzitter wil ook wel  
eens wat .

Geleidelijk aan vonden we beiden  
een goede modus voor samenwerking,  
althans zo heb ik dat ervaren. 
We vulden elkaar goed aan. 
Actie tegenover even nadenken,  
pragmatisme tegenover iets meer s 
tructurele aanpak.
Dat kwam goed tot uiting bij de  
gedwongen verplaatsing van het 
bijenpark naar de huidige locatie. 
Ik dacht verschillende 
locatiemogelijkheden af te wegen wat 
betreft ligging, drachtgebied, hinder voor 

de omgeving, bereikbaarheid.
Maar Henk had al via zijn contacten  
een gemeenteterrein op het oog. 
De regionale opzichter van de gemeente 
was al ingelicht.
Beide benaderingen hebben geresulteerd 
in wat je nu buiten ziet.
Het resultaat mag er zijn, mede dankzij 
hulp gemeente en vele anderen.

Nu is het dan zover.
Het heeft even geduurd.
Henk stopt met het secretariaatswerk  
en stapt uit het bestuur. 
Dus zeker geen afscheid van Henk 
als actief lid, maar wel van Henk als 
secretaris.
Op zich geen ramp, want hij zal zich 
altijd overal mee blijven bemoeien in de 
positieve zin.

Maar nu komt nog een lastige stap…  
de overdracht. 
Op papier kan je van alles regelen.
Maar nu moeten de kasten leeg gemaakt 

worden zaken overgedragen  
worden aan je op opvolger. 
Hoeveel tijd heb je daarvoor in 
gedachten?

Beste Henk, bedankt voor de 
samenwerking. Ik wens je een  
ontspannen lidmaatschap toe.
Nu zitten we toch nog samen aan  
de andere kant van de tafel. 
Wie had dat gedacht.

Klaas van der Lee

Klaas maakt zich zorgen 
over de overdracht maar 
gelukkig had Henk een 
envelop voor Eric bij zich en 
was het zo geregeld!

http://nbvamstelland.nl/
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Dennis van Engelsdorp presen-
teerde een interessant verhaal 
over de imkerij en verdwijnziekte 
in de VS en het onderzoek dat 
daar plaatsvindt. De oorzaak 
van bijensterfte wordt met name 
toegeschreven aan slechte voeding 
(weinig pollen), pesticiden en de 
parasieten (varroa) en pathogenen 
bij de bijen. Uit zijn verhaal bleek 
hoe grootschalig daar het bijen-
houden plaatsvindt. Verder lieten 

de beelden zien wat een oude en 
zwarte raten daar in gebruik zijn 
en dat er voor de varroa bestrijding 
middelen gebruikt worden die bij 
ons niet zijn toegestaan. Verder 
maakte hij duidelijk dat de imkerij 
in de V.S. thans meer gericht is op 
de bestuiving dan op de honing-
productie. Een duidelijk verhaal 
(in het Engels) over het imkeren in 
Amerika.
 Vervolgens presenteerde Sjef 
van der Steen de effecten van 
blootstelling aan Imidacloprid 
op vitaliteit en overwintering van 
bijenvolken. In twee seizoenen zijn 
bijenvolken gedurende de zomer 
gevoerd met een suikeroplossing  
met Imidacloprid. De effecten 
zijn bepaald aan een groot aantal 
parameters, maar in geen van de 
behandelingen kon een duidelijk 
nadelig effect van Imidacloprid 

op de onderzochte parameters 
worden vastgesteld. Wel bleken de 
volken die met Imidacloprid waren 
gevoerd minder zwermcellen te 
hebben gevormd en was het aantal 
bijen en gesloten  broedcelleniets 
geringer.
 Coby van Dooremalen heeft 
een veldstudie uitgevoerd met veel 
en weinig voedsel en varroa. Van 
beide factoren wordt aangenomen 
dat zij invloed hebben op winters-
terfte. De stuifmeelaanvoer werd 
bij een deel van de volken terug 
gebracht door stuifmeelvallen aan 
te brengen. Uit de resultaten bleek 
dat de volken met een hoge varroa-
besmetting in de winter allemaal 
dood gingen, ongeacht of ze veel 
of weinig stuifmeel hadden gehad. 
De meeste volken met een lage 
varroabesmetting overleefden de 
winter. Enkele van deze volken die 

Op 22 maart vond in Wageningen het 3e symposium 
plaats georganiseerd door Bijen@wur over de 
gezondheid van bijen. Er waren 180 bijenhouders 
aanwezig om  kennis te nemen van de laatste stand van 
het onderzoek. Het was een leerzame dag. 

Symposium over 
Bijengezondheid3e

31/03/2014 

1 

Symposium Bijengezondheid 2014   

Coby van Dooremalen & Bram Cornelissen  
Met hulp van Team Bijen@wur, Frank van Langevelde, Anne-Marie van den Driessche 

22 maart 2014 

Weinig varroa en voldoende dracht:  
een veldstudie 

Varroa destructor 
Tegenwoordig echt overal en altijd aanwezig1 

1Le Conte et al. 2010 

Varroa destructor 

 
-> Schade geparasiteerde pop en bij2 
-> Lagere productiviteit volken 
-> Grotere kans op wintersterfte3 
 

 

2Rosenkranz et al. 2010; 3vanEngelsdorp et al., 2008 
 

Gebrek aan voedsel 

4Biesmeijer et al. 2006; 5vanEngelsdorp and Meixner 2010  

Afname foerageermogelijkheden door  
veranderde landbouwpraktijken4,5  
  
 -> minder onkruiden in 
 gewassen en akkerranden 
 

 Meer meststoffen 
 Meer herbiciden  
 Zeven van zaden 

Gebrek aan stuifmeel 

-> minder broed6 
-> Lagere productiviteit volken 
-> Grotere kans op wintersterfte3 

3vanEngelsdorp et al., 2008; 6Mattila & Otis, 2007  

• 40 volken (10 per groep) 
• Uiterwaarden als drachtgebied 

Van Dooremalen et al. In voorbereiding  

Veldexperiment juli 2012 - mei 2013  
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Cor Vonk Noordegraaf

Bij Zaken
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weinig stuifmeel hadden gekregen, 
redden het echter niet of hadden 
erg veel moeite om in het voorjaar 
op te starten. Het negatieve effect 
van varroa op wintersterfte was 
duidelijk groter dan van weinig 
stuifmeel, maar volken met weinig 
stuifmeel begonnen het seizoen 
met minder bijen dan volken met 
veel stuifmeel. Als een volk met 
veel varroa de winter ingaat zal een 
goede voeding met veel stuifmeel  
in de zomer haar niet redden, maar 
bij weinig varroa heeft veel stuif-
meel wel een positief effect op de 
grootte van het volk in het voorjaar.
 Tjeerd Blacquière vertelde hoe 
ze er toe gekomen zijn om onder-
zoek te doen naar de invloed van 
het elektromagnetische veld (EMV) 
op honingbijen. In dit onderzoek 
ging het om het effect van ra-

diofrequente deel van het  EMV, 
dus het golflengte gebied van o.a. 
mobiele telefoon en WiFi. In de 
nabijheid van een zendmast zijn 
10 volken gehuisvest in volledig 
metaalvrije kunststofkasten in 
een Faraday kooi geplaatst en 10 
andere volken in dezelfde kasten in 
een gelijke kooi met dubbel plastic 
gaas. Doordat het een samen-
werkingsproject was met diverse 
onderzoekinstellingen in binnen- 
en buitenland, zijn er aan een groot 
aantal parameters waarnemingen 
verricht, zowel op het gebied van 
de morfologie, fysiologie, maar ook 
het gedrag, volksgrootte. Uit de re-
sultaten blijkt dat er geen betrouw-
bare verschillen te zien waren aan 
individuele bijen en ook niet aan de 
volken met of zonder straling. 
Na afloop van de proef zijn de kas-
ten met bijen aangehouden. In het 
voorjaar bleek dat van de volken 
die aan straling waren blootgesteld 
er minder de winter hadden over-
leefd dan van de niet blootgestelde 
volken. De invloed op wintersterfte 
was niet in de proef opgenomen en 
de proefopstelling was ook niet zo-
danig dat dit getoetst kon worden. 
Het kan toeval zijn, maar het is wel 
een na-effect wat vragen oproept.
 Als laatste spreker vertelde 
Bram Cornelissen over nieuwe 
plannen binnen het honingpro-
gramma. Hierin is de diagnose 
van bijenziekten opnieuw opge-

nomen. Jaarlijks worden ongeveer 
100 monsters gecontroleerd op 
ziekten. Het plan bestaat om het 
diagnosticeren meer regionaal te 
gaan uitvoeren. De gezondheids-
coördinatoren zullen er nauw bij 
betrokken worden en op deze wijze 
wil men de bestaande kennis meer 
overdragen naar de praktijk. De 
bedoeling is dat er dit jaar al een 
begin mee wordt gemaakt. 

Opnieuw heeft Bijen@wur een 
goed geslaagde dag georganiseerd 
om imkers te informeren over het 
lopende onderzoek. Verder konden 
de bezoekers vooraf en tijdens 
de pauze kennis  nemen van wat 
verwante bedrijven en organisaties 
hebben te bieden zoals Honingma-
gazijn, Imkerij de Werkbij , Vlaams 
vulgarisatiecentrum voor bijenteelt, 
Imkershop, Coupletsugars, Stichting 
Food4Bees, Bijenkennisnet, Stichting 
De Duurzame Bij, Tringa-Paintings 
en CVI Carnicabijen.

21/03/2014 

1 

Effect van elektromagnetisch veld van een 
zendmast op honingbijen 

Tjeerd Blacquière1, John Bolte2, Robert Brodschneider3, Bram Cornelissen1, Karl 

Crailsheim3,  Hugo van Hoofwijk4, Kees Musters5, Victor Obregon-Arzaluz1, George Remkes6, 

Martina Vijver5 

 symposium bijengezondheid Wageningen 22 maart 2014 

Vraag/Opdracht/Opdracht-Extra/Team 

 Vraag:  
● Nationaal Platform Stralingsrisico’s NPS 

 Opdracht: 
● Wetenschapswinkel WUR: max + 10k€ garant 

 Extra:  
● ZonMw, programma EMF en Gezondheid, Eu 

samenwerking 
 

● Team: 
 

Team 

Tjeerd Blacquière1, John Bolte2, Robert Brodschneider3, Bram Cornelissen1, 
Karl Crailsheim3,  Hugo van Hoofwijk4, Kees Musters5, Victor Obregon-Arzaluz1, 
George Remkes6, Martina Vijver5 

1Bijen@wur, Plant Research International, Wageningen University & Research, 
Postbus 16, 6700 AA Wageningen  
2Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.  
3Karl-Franzens-University Graz, Department of Zoology, Universitätsplatz 2, A-
8010 Graz, Oostenrijk 
4De Groene Link, Wageningen, The Netherlands 
5 Universeit Leiden, Centrum voor Milieustudies, Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden 
6NOVEC BV, Clarissenhof 1D, 4133 AB Vianen 

 

 En nog heel veel collega’s en studenten (Bedankt!) 

Oorzaken ‘Colony losses’ 

 Niet één oorzaak: 
● Varroa mijt + secundaire infecties 
● Andere parasieten en ziekteverwekkers 

● Nosema: nieuwe invasieve soort N. ceranae 

● Virusen: relatie met Varroa en Nosema (?) 
● Bacterie ziekten (o.a. Europees vuilbroed) 

● Afnemende dracht 

● Pesticiden:  
● inclusief nieuwe generatie systemische insecticiden: neonicotinoiden 

● sub-letale & chronische effecten 
● synergetische effecten 

● Bijenhouderspraktijk  

● Mondialisering (parasieten, dracht, genetica) 

Oorzaken ‘Colony losses’of Colony losses 

 Ook (vaak) genoemd: 
● Smalle genetische basis honingbij (‘vitality’) 

● wilde volken zijn verdwenen 

● GM gewassen  

● Klimaat verandering   

● Multipele stress 

● Allerlei factoren samen: ziekten  + ...  
● reizen, bijenhouderij, varroa bestrijding 
● perioden van voedselschaarste 
● pesticiden (sub-letaal) 
● enzovoort 

● EMF: UMTS / GSM / WiFi velden 

EMF & bijen 

 Vroege literatuur:  

● Aard-magnetisch veld: ja 

● Continue magnetische velden: 
ja 

● Wisselende velden: Nee 

● Hoogspanningsleidingen: ja 

● Negative effecten 

● Electrische lading 

● Metalen (schok)  

 Radio-frequente EMF? 

● GSM/UMTS/WiFi? 

 

31-3-2014

1

Diagnose bijenziekten 

in een nieuw jasje

22 maart 2014, Bram Cornelissen

 klimaat / weer
 voedsel

 pesticiden
 straling

het vlieggebied

 ziekten
 bijenvolken

 bijenhouder
● ziektebestrijding
● verzorging
● hygiëne
● kennis

op de stand in een bijenvolkin het bijenvolk

http://nbvamstelland.nl/
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Het is bekend dat de laatste tijd veel gedaan 
wordt om de belangstelling voor bijen onder  
de aandacht te houden. Pim Lemmers, een imker 
uit Heemstede is zo iemand. Hij weet vaak op 
een inventieve manier in de aandacht van de 
media te komen. 

Zo is hij vorig jaar regelmatig te gast geweest in het radioprogram-
ma van … en bij Vara’s Vroege Vogels. Daar is het idee ontstaan, 
om namens de Vara, onze Koning een paar bijenvolkjes aan te 
bieden.  Dat gaat natuurlijk niet zomaar, maar waar een wil is, is 
een weg en de Vara heeft bekwame mensen in huis die dat dan 
gewoon regelen. 
Aldus geschiedde. Via bepaalde kanalen bereikte de vraag onze 
Koning en die vond het een goed idee. Vervolgens moesten zaken 
geregeld worden als een geschikte plek, het maken van een burrie, 
de kleur van de kasten moet bepaald worden, en natuurlijk moes-
ten er ook bijen in de kast. 

Herman Groen

Bijen voor de Koning
14 april j.l. was het dan 
zover. Op bijgaande  
foto is te zien hoe de 
Koning wordt ontvangen 
door Vara’s vroege  
Vogel presentator  
Menno Bentveld en  
Pim Lemmers. 

http://nbvamstelland.nl/
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Pim had reeds ervaring met de Buckfast bijen van Marken.  
Hij heeft er namelijk ook voor gezorgd dat bijen geplaatst  
werden op het provinciehuis van Noord-Holland, bij dhr. Remkes. 
Maar ook o.a. op het Binnenhof en het Catshuis in Den Haag.
Op deze locaties plaatste hij onze Marken moertjes. Vooral de 
extreme zachtaardigheid en zwermtraagheid had hij nog niet 
eerder meegemaakt. Het was voor hem dan ook niet moeilijk om 
te kiezen voor Marken moertjes voor de Koning. 
Koning Willem wilde maar liefst drie bijenvolkjes. Twee kasten 
voor het Landgoed de Horsten en één kast in de (openbare)  
Prinsessentuin van Paleis Noordeinde. 
 Pim rekende er min of meer op dat ik hem wel zou kunnen 
helpen aan een paar mooie volkjes. Speciaal voor deze gelegenheid 
haalde ik van een 3-tal productievolken moertjes van de B129TR, 
de meest zachtaardige lijn die wij ooit op de kast hebben gehad. 
De koninginnen plaatsten wij middels een Nicot kluisje in afleggers 
op spaarkast formaat (zie foto). Pim had namelijk, ondanks mijn 
advies om Dadant kasten te nemen, gekozen voor het spaarkast 
kasten. De volkjes werden tijdelijk in onze achtertuin geplaatst en 
na een aantal weken overgezet in de nieuw geschilderde kasten. 
Voor dat Pim ze ophaalde hebben we uiteraard eerst nog wat 
foto’s gemaakt van de bijenkasten maar ook van de koningin met 
haar hofdames. 

Prachtig om te zien  
hoe onze vorst met veel 
plezier de lieve bijen aait. 
Pim Lemmers en Menno 
kijken geboeid toe.
De Koning is er duidelijk 
mee verguld.

http://nbvamstelland.nl/
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Het tijdelijke verbod dat de Europese 
Unie uitvaardigde tegen pesticiden van 
het type neonicotinoïden zou volgens de 
nieuwe ontdekking slechts een pleister op 
een houten been zijn. De massale 
bijensterfte in de VS blijkt immers te 
wijten aan een ‘heksenbrouwsel’ van 
pesticiden en tot nog toe onschuldig 
geachte schimmelbestrijdingsmiddelen.
 De wetenschappers hebben geïdentifi-
ceerd welke cocktail van pesticiden en 
schimmelbestrijdingsmiddelen (fungici-
den) de bijen schaadt door stuifmeel van 
verschillende gewassen (amandelen, 
appel, cranberry, watermeloen, pom-
poen, komkommer en blauwe bessen) 
aan gezonde bijen te voeren.

Niet meer resistent tegen parasiet
Gemiddeld waren de gewassen bespoten 
met negen verschillende bestrijdingsmid-
delen. Op één gewas ontdekten de weten-
schappers maar liefst 21 chemicaliën. De 
combinatie van bestrijdingsmiddelen 
zorgt ervoor dat de bijen minder of niet 
meer resistent zijn tegen de parasiet 

Nosema ceranae, waardoor ze sterven.
De gevaarlijke bestrijdingsmiddelen zijn 
onder meer de fungiciden chlorothalonil 
en pyraclostrobin en de insecticiden 
fluvalinate en amitraz. Het onderzoek is 
gepubliceerd in het wetenschappelijke 
tijdschrift PLOS One.
 De parasiet Nosema ceranae werd in 
eerder onderzoek al in verband gebracht 
met Colony Collapse Disorder, het 
sterven van hele bijenvolken in één keer. 
De voorbije zes jaar zorgde CCD ervoor 
dat naar schatting 10 miljoen bijenkorven 
stierven, wat een waarde van 2 miljard 
dollar vertegenwoordigt.

In het nieuwe onderzoek van de Univer-
sity of Maryland is aangetoond dat een 
bepaalde combinatie van bestrijdings-
middelen ervoor zorgt dat bijen besmet 
raken met deze parasiet en de besmetting 
zelf niet kunnen bestrijden.
 De onderzoekers ontdekten dat 
fungiciden nog schadelijker zijn dan 
pesticiden (bestrijdingsmiddelen die 
worden gebruikt tegen ziekten en 

ongedierten). Tot nu toe werd aangeno-
men dat fungiciden niet schadelijk waren 
voor bijen omdat de middelen zijn 
ontwikkeld om schimmels te doden en 
geen insecten.

Niet door neonicotinoïden
De onderzoekers gaan er vanuit dat het 
niet de neonicotinoïden zijn, een nieuw 
genre zeer sterke bestrijdingsmiddelen, 
die verantwoordelijk zijn voor de bijen-
sterfte. Het gaat om een combinatie van 
bepaalde pesticiden en fungiciden die de 
bijen via het stuifmeel consumeren.

Ook op wilde bloemen
De wetenschappers ontdekten ook dat 
wilde bloemen, die in principe niet 
bespoten worden, besmet waren met de 
schadelijke bestrijdingsmiddelen. Bijen 
bestuiven ook deze bloemen. 

Hans de Graaff

Wetenschappers ontdekken oorzaak massale bijensterfte

Onderzoekers van de University of Maryland en het Amerikaanse 
ministerie van Landbouw hebben ontdekt wat de oorzaak van de 
massale bijensterfte is. De sterfte van honingbijen kan desastreuze 
gevolgen hebben omdat de insecten in de Verenigde Staten alleen 
al 130 verschillende gewassen bevruchten. Die hebben een waarde 
van 15 miljard dollar. 

Bron: De Morgen 
Donderdag 10 april 2014

http://nbvamstelland.nl/
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 Agenda
Datum/tijd aktiviteit

1 juni Amstellanddag  Vrijwilligers gezocht!

15 augustus Einddatum voor inleveren kopij Bij Praten

31 augustus  Honing slingeren Elsenhove  

30 september  Laatste depot avond 2014

26 oktober Herfstfeest Elsenhove

Het volgende nummer verschijnt in september 2014.
Kopij voor het volgende nummer dus inleveren vóór 15 augustus

Nadere informatie? Uw secretaris weet overal (?) van.

 Voor de digitale uitgave van Bij Praten:  
 Zie onze website: www.nbvamstelland.nl
 

 Bijenpark, Langs de Akker 1, 
 1186 DA Amstelveen

Het imker depot is elke dinsdag 
van 19.00 tot 21.00 uur geopend ! 

Nu Verkrijgbaar
wasraat van 
eigen makelij!

Drachtplantencursus
Men kan zich nog 
opgeven voor de 
drachtplantencursus in 
het najaar. De kosten zijn 
geraamd op 50 euro voor 
4 lessen van 2 uur. Heeft 
u belangstelling? Geef u 
op bij de secretaris:
astrideneric@online.nl

http://nbvamstelland.nl/
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BESTUUR: 

Voorzitter
Mw. S. van de Graaf
Troubadour 9
1188 CX Amstelveen
06-48969935
simonevandegraaf@hotmail.com

Vice-voorzitter
Hr. C. Vonk Noordegraaf
Hoofdweg 897 
2131 MB Hoofddorp
023-5616525 
c.vonknoordegraaf@hetnet.nl

Secretaris
Hr. E. van der Meer
Aalsmeerderweg 451 
1432 ED Aalsmeer
020-6457084
astrideneric@online.nl

Penningmeester
Hr. G. Goris
Kromme Mijdrecht 1
1426 AA De Hoef
029-7563189
gerard_goris@hotmail.nl

Bestuurslid
Mw. M.R. Neleman
Amsteldijk Noord 153
1183 TK Amstelveen
020-6431723 
marietneleman@planet.nl

DEPOT COMMISSIE:

Hr. J. ten Raa
Nova Zemblastraat 205
1013 RJ Amsterdam
020-7713155 /0644195423
jtenraa@amsterdams.com

Hr. J. Op den Orth 
Olieslagerslaan 54
2013 EZ Haarlem
06-53870153
weteringoost@hotmail.com

REDACTIE-COMMISSIE

Hr. J. de Graaff
I. Boudier-Bakkerlaan. 4
1187 WR Amstelveen
020-6407737
jdegraaff40@gmail.com

Hr. H. C. J. Groen
Ronde Hoep Oost 15
1191 KB Ouderkerk a/d Amstel
020-4964593 / 0651180339
h.groen9@chello.nl

Hr. C. Vonk Noordegraaf
Hoofdweg 897 
2131 MB Hoofddorp
023-5616525 
c.vonknoordegraaf@hetnet.nl

Hr. E. van Rosmalen
Oostelijke Handelskade 58-h
1019 BP Amsterdam
020-4195393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

TUIN-COMMISSIE

Mw. M. Neleman
Amsteldijk-Noord 153
1183 TK Amstelveen
020-6431723
marietneleman@planet.nl

Hr. B. Engelen
Utrechtsedwarsstraat 172
1017 WK Amsterdam
020-3202946
engelengb@msn.com

Hr. J. Westerhof
Antoniushof 11
1433 GA Kudelstaart
0297340635
Jan.westerhof@hetnet.nl

Hr. E. van Rosmalen
Oostelijke Handelskade 58-h
1019 BP Amsterdam
020-4195393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

GEBOUWEN-COMMISSIE

Hr. H. Kooij
Watercirkel 125
1186 LR Amstelveen
020-6452285
hskooij@hetnet.nl

Hr. P. Trooster
Stuurboord 4
1186 MA Amstelveen
020-6435033
p.trooster@casema.nl

NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

AMSTELLAND

Imkervereniging Amstelland
Bezoekadres:
Langs de Akker 1
1186 DA Amstelveen
www.nbvamstelland.nl

BANKNUMMER VERENIGING
IBAN NL38INGB 0002147110
t.n.v. Penningmeester 
Imkervereniging Amstelland
1426 AA De Hoef
Gerard_goris@hotmail.nl

BANKNUMMER DEPOT
IBAN NL38INGB 0008032401
t.n.v.: Depot Amstelland – 
Amsterdam
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De taken van de NBV Amstelland
Kerntaak: het bevorderen en faciliteren van het bijenhouden in 
Amstelveen en omliggende gemeenten door inzet voor taken binnen 
de deelonderwerpen ‘Bijenhouden’, Dracht’, en ‘Verenigingsleven’.

Bijenhouden:
• kennis en vaardigheden vergroten en zorg dragen 

voor goede en gezonde volken
• kennis vergroten van en zorgdragen voor diagnostiek 

en (preventieve) bestrijding van ziekten en plagen 
• bevorderen van het winnen van hoogwaardige 

honing
   
Dracht:
• kennis van drachtplanten en drachtgebieden 

vergroten
• zorg voor aanplant en onderhoud op het Bijenpark
• adviseren en stimuleren van het gebruik van 

drachtplanten in Amstelveen en omgeving (zitting in 
Groenraad Amstelveen)

   
Verenigingsleven:
• onderhouden en versterken van locaal 

verenigingsleven
• tegemoetkomen aan behoeften van de leden
• voorzien in locaties voor bijenvolken (Bijenpark en 

andere locaties)
• voorzien in imkermaterialen en kennis hierover 

(beheer verkooppunt)
• beheren van verenigingslocatie, omliggende tuin  

en bijenstallen
• faciliteren van imkeractiviteiten
• financieel gezond houden van de vereniging
• contacten onderhouden met Amstelland instanties 

als NME, schooltuinen, Groenraad,  e.d.
• contacten onderhouden met het hoofdbestuur  

(HB) van de landelijke vereniging (NBV 
Wageningen) en met de regionale groep (NBV 
Noord  
Holland) t.b.v NBV Amstelland leden en de bijen in 
het algemeen

Verder wil NBV Amstelland zich sterk maken voor een 
positieve ‘attitude’ tegenover bijen van inwoners in 
Amstelveen en omliggende gemeenten. We proberen 
overlast weg te nemen door zwermen te scheppen 
in de hele regio en leden bewust te maken van hun 
verantwoordelijkheid om zwermen te voorkomen.

Door het verstrekken van informatie, het uitlenen 
van materialen, het geven van demonstraties, 
presentaties, rondleidingen en interviews denken we bij 
te dragen aan de bewustwording van het leven en het 
nut van de bijen en te bewerkstelligen dat inwoners en 
bedrijven zich bijvriendelijk opstellen. Het belang van 
biodiversiteit is hier tevens mee gediend. 

BIJLAGE 1

http://nbvamstelland.nl/
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De organisatie van de NBV Amstelland

Het bestuur bestaat uit 5 leden. 
Ieder bestuurslid heeft de volgende taken:
• Vertegenwoordiger van NBV Amstelland
• Vertegenwoordiger van landelijke NBV
• Aanwezig op de bestuursvergadering en Algemene 

Leden Vergadering (ALV)
• Naar voren brengen van agendapunten
• Inbreng in inhoudelijke discussies
• Notulen van vergaderingen controleren en goedkeuren
• Aanwezig op verenigingsevenementen 
• Contactpunt van tenminste één commissie of rol 

buiten het bestuur
• Kennis van en zorg voor juridische status, statuten 

en van toepassing zijnde wet & regelgeving
• Algemene zorg voor verenigingsleven, Bijenpark en 

activiteiten
• Fondsenwerving indien nodig
• Opzetten winterprogramma en organiseren van 

sprekers e.d. om programma mogelijk te maken

Verder zijn er 4 vaste functies en gerelateerde taken 
gedefinieerd binnen het bestuur:
• De Voorzitter heeft de volgende taken:
• Leiden van / sturing geven aan discussies en 

besluitvorming in bestuursvergaderingen en de 
Algemene Leden Vergadering

• Initiatief nemen in opstellen van voorstellen m.b.t. 
verenigingszaken, bespreken met vicevoorzitter 
alvorens voorleggen aan de andere bestuursleden

• (formele) Vertegenwoordiging van NBV Amstelland 
bij landelijke en regionale NBV aangelegenheden 
(evt. te delegeren)

• Concept agenda bespreken met secretaris alvorens 
uitsturen voor vergadering

• Controleren en goedkeuren van alles wat 
namens bestuur en/of vereniging verstuurd en/of 
gepubliceerd wordt (zowel intern als extern)

De Vicevoorzitter heeft de volgende taken:
• 1e vervanger van voorzitter bij zijn/haar afwezigheid 

of onbereikbaarheid
• Initiatief nemen in opstellen van voorstellen m.b.t. 

verenigingszaken, bespreken met voorzitter alvorens 
voorleggen aan andere bestuursleden

De Secretaris heeft de volgende taken:
• Formeel contactadres voor leden voor vragen e.d.
• Formeel contactadres voor NBV (HB, regionale 

groepen en verenigingen)
• Formeel contactadres voor externe partijen 

(gemeentelijke instanties, pers, natuurverenigingen 
etc.) 

• Indien relevant verspreiden van ingekomen post en 
leden/bestuur op de hoogte houden van zaken die 
spelen (landelijk, NH groep, bij andere verenigingen 
en intern)

• Concept agenda opstellen, met voorzitter finaliseren 
en uitsturen voor iedere vergadering 

• Verslaglegging van discussies en vergaderingen 
(notuleren) actiepunten en besluiten lijst

• Jaarverslag maken
• Archiveren van zowel geprinte als digitale 

correspondentie, agenda’s en verslagen
• Archiveren van formele zaken als reglementen, 

statuten, huurovereenkomsten, verzekeringen,  
KvK e.d.

• Beheer van de bibliotheek

De Penningmeester heeft de volgende taken:
• Zorgdragen voor tijdige betalingen door de 

vereniging voor o.a. de locatie en website
• Zorgdragen voor tijdig ontvangen van inkomsten 

voor de vereniging voor o.a. de locatie
• Zorgdragen voor betalingen voor inkoop en 

controleren van inkomsten van het verkooppunt
• Organiseren contributie inning
• Voeren van de financiële administratie

http://nbvamstelland.nl/
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• Organiseren van kascommissie controle
• Algemene budgetbewaking
• Financieel Jaarverslag maken
• Balans en begroting maken en voorleggen in 

bestuursvergadering en ALV
• Inventariseren, waarderen en archiveren van 

verenigingsbezit (evt. gedeeltelijk delegeren aan 
Ledenadministrateur)

Het bestuur wordt ondersteund door commissies  
en functies. 
De commissies maken elk jaar een verslag over voorgaand 
jaar dat met alle leden zal worden gedeeld op de ALV. 
Ook maken zij een plan voor het komend jaar, (inclusief 
een financiële bijlage) dat in november aan het bestuur 
gepresenteerd zal worden ter goedkeuring. Indien van 
toepassing zal de penningmeester de kosten opnemen 
in de begroting voor het komend jaar en met alle leden 
delen op de ALV. 
 Voor elke commissie/functie is er een bestuurslid 
als contactpersoon aangewezen. In ieder geval 
voorafgaand aan elke bestuursvergadering neemt het 
bestuurslid contact op om te zien of er zaken op de 
agenda moeten komen en om een update te kunnen 
geven in de vergadering.
 Als het bestuur geen bezwaren heeft op voorstellen 
of plannen, dan voeren de commissies hun taken zoveel 
mogelijk zelfstandig uit. Het staat de commissies vrij 
te bepalen welk commissielid bepaalde taken uitvoert 
en hoe vaak er overlegd wordt. Indien nodig zorgen 
commissieleden voor tijdelijke overname van elkaars 
taken. Voor het werven van extra vrijwilligers of nieuwe 
commissieleden dient het bestuur op de hoogte te zijn 
om te helpen waar mogelijk.
 Indien van toepassing leveren de commissies een 
bijdrage aan de website van de vereniging.
De volgende commissies/functies en gerelateerde taken 
zijn gedefinieerd: 

De Ledenadministrateur heeft de volgende taken:
• Ledenadministratie actueel houden
• Nieuwe leden welkomstbrief sturen, hen van 

documentatie en informatie voorzien, naar 
inzetbaarheid voor de vereniging vragen en naar 
verwachtingen/ wensen m.b.t. lidmaatschap vragen

• Leden die lidmaatschap stoppen, vragen om reden 
en adresgegevens verwijderen

• Bij ziekte of andere gelegenheden gepaste actie 
ondernemen richting lid of familie

• Contact met Penningmeester i.g.v. mutaties in het 
ledenbestand

• Contact met Secretaris en Redactie i.g.v. mutaties in 
ledenbestand of in extern adressenbestand 

• Adressenbestand van externe contacten en 
organisaties actueel houden

De Winkelcommissie bestaat uit 2 personen en  
heeft de volgende taken:
• Openstelling op dinsdagavond tijdens het seizoen 

(april – september)
• Inkoop/verkoop van imkermaterialen en 

aanverwante artikelen (bijv. bijenproducten)
• Zorgdragen voor bemanning door vrijwilligers van 

het verkooppunt tijdens openstelling (rooster)
• Training vrijwilligers 
• Inventarisatie magazijn (1 x per jaar)
• Labelen van te verkopen materialen (prijs & 

leverancier/producent)
• Beheer en gebruik van software systeem
• Klachten administreren en zo goed mogelijk 

oplossen
• Analyse van klantenbestand, koopgedrag en 

tevredenheid
• Opstellen van omzet overzicht (minimaal 1 x per jaar 

in samenwerking met de Penningmeester)

http://nbvamstelland.nl/


vorige pagina <  > volgende pagina         17 : 18print paginavolledig schermnbvamstelland.nl inhoudspagina

De Gebouw- & Faciliteitencommissie bestaat bij 
voorkeur uit minimaal 3 personen en heeft de  
volgende taken:
• Zorgdragen voor onderhoud en/of renovatie van 

gebouw, bijenstallen, inventaris en apparatuur (was 
smelter, honingslinger, kachels, keuken, toiletten, 
vitrine, e.d.)

• Zorgdragen voor afsluiten van de buitenkranen in de 
winter e.a. seizoensgebonden maatregelen

• Coördinatie van het gebruik van apparatuur 
(wassmelter, honingslinger, e.d.)

• Eén van de commissieleden zal, voor bij voorkeur 
een langere periode, optreden als beheerder op het 
Bijenpark en met name aanspreekpunt zijn voor 
zaken rondom verhuur van:

• locatie (schooltuinen, vergaderingen, incidenteel 
voor feestjes, e.d.)

• stalling voor aanhangwagens 
• stukjes tuin 
• bijenstal units (informeren over de regels m.b.t. 

orde en hygiëne en het handhaven ervan en het 
coördineren van ziektebestrijding)

• Sleuteluitgifte en administratie
• Bij verhuur moet de Penningmeester betrokken 

worden voor het financiële gedeelte, maar zal de 
beheerder zorgdragen voor, zover van toepassing, 
sleuteluitgifte, reglementen, overeenkomsten, 
afspraken en de administratie hieromtrent en verder 
het onderhouden van contacten met de huurders.

• Voorraadbeheer (voeding, drank, 
schoonmaakmiddelen, wc papier e.d.) in overleg met 
Penningmeester m.b.t. kosten

• Zorgdragen voor verwarming van het gebouw 
wanneer nodig i.v.m. activiteiten

• Contact met de gemeente onderhouden over het 
schoonmaakrooster (vooral in de zomermaanden) 
en het controleren van uitvoering

• EHBO doos op orde houden (in samenwerking met 
de schooltuinen)

De Tuincommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal  
4 personen en heeft de volgende taken:
• Inrichting en onderhoud van de tuin op het 

Bijenpark:
• Maakt beplantingsplan, voert het uit en verbetert 

waar nodig
• Coördineert het onderhoud van de tuin en het bos 

en organiseert het werk van de vrijwilligers
• Onderhoud van het bos achter de stal
• Inkoop planten, zaden, materialen en gereedschap
• Onderhoud en beheer van gereedschap
• In kaart brengen van dracht en beheerprocedures 

van directe omgeving bijenpark (straal 3km)
• Eén van de commissieleden zal, voor bij voorkeur 

een langere periode, optreden als drachtcoördinator 
en vertegenwoordigend optreden naar externe 
partijen (gemeente, instanties, bedrijven, golfterrein, 
bewoners, volkstuinver., wijngaard, e.d.) voor 
overleg en advies indien gewenst. Advies zal 
worden gegeven na intern overleg met overige 
commissieleden en bestuur. Deze taken kunnen ook 
gedelegeerd worden.

• Verzorgen van vertegenwoordiging van NBV 
Amstelland in de Groenraad (door commissielid of 
ander verenigingslid)

• Optioneel: Coördineren van biologische studies naar 
bijv. pollen e.d.

De Redactie van het verenigingsblad ‘Bij Praten’ bestaat 
bij voorkeur uit minimaal 3 personen en heeft de 
volgende taken:
• Werven van kopij
• Beoordelen en controleren van kopij
• Zorgdragen voor opmaak
• Zorgdragen voor het drukken indien nodig
• Zorgdragen voor opmaak van een digitale versie
• Zorgdragen voor verspreiding onder leden, 

donateurs en externe partijen

http://nbvamstelland.nl/
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De Activiteiten- en PR-commissie bestaat bij voorkeur 
uit minimaal 4 personen en zal nauwe contacten 
onderhouden met het bestuur, de overige commissies 
en verschillende functies voor het uitvoeren van de 
volgende taken:
• Zich jaarlijks bezighouden met minimaal één 

open dag op het Bijenpark en waar mogelijk ook 
met andere evenementen zoals aanwezigheid op 
speciale markten, informatieve activiteiten op 
Kinderboerderijen of Basisscholen in de omgeving. 

• Zorgdragen voor bemanning door vrijwilligers
• (her)Schrijven van draaiboeken voor organisatie en 

bemanning 
• Zorgdragen voor materialen en versnaperingen 

tijdens de activiteiten 
• Coördinatie van voorlichting/uitleg/demonstratie 

aan groepen 
• Ontwikkeling en beheer van promotie en informatie 

materiaal (folders, presentaties, foto’s, posters, 
vlaggen, spullen voor kinderen, films e.d.) welke 
gebruikt kunnen worden ter ondersteuning en 
promotie van onze activiteiten

• Contact onderhouden met Natuur & Milieu 
Educatie (NME) Amstelveen (inhoud leskist & 
coördinatie praktijkles scholen)

• Plaatsing van advertenties, interviews of 
informatieve stukken in de locale media

• Eén van de commissieleden zal, voor bij voorkeur 
een langere periode, optreden als websitebeheerder 
en zorgdragen voor de NBV Amstelland website 
door aan selecte groep van relevante leden 
benodigde toegang te verlenen om informatie up-to-
date en relevant te houden

• redactievergaderingen bij te wonen op uitnodiging
• aanspreekpunt te zijn voor technische problemen 

rondom de website (bereikbaarheid en functionaliteit)
• bestuur en commissies advies te geven voor digitale 

media en andere websites waar de NBV Amstelland 
vereniging zich op kan profileren

De Educatiecommissie bestaat bij voorkeur uit 2 
personen waarvan één de Cursuscoördinator is en  
heeft de volgende taken:
• Organisatie van imkercursus voor beginners / 

gevorderden, het streven is jaarlijks in ieder geval 
één beginnerscursus te organiseren

• Organisatie overige cursussen (koninginnenteelt, 
korfvlechten, biologisch imkeren, bijengezondheid, 
drachtplanten, e.d.)

Verder kan het bestuur ondersteund worden  
door de leden met specifieke deskundigheid.

Bij aantreden van een nieuw lid zullen de 
verschillende functies en commissies worden 
uitgelegd en interesse voor inzetbaarheid worden 
gepolst. Verder zal er aan het nieuwe lid worden 
gevraagd wat zijn/haar verwachtingen zijn van de 
vereniging en het bestuur.

http://nbvamstelland.nl/
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