Opmerkingen en suggesties:
1a. Wat vindt u van ons blad BijPraten? Wilt u in het kort uw mening toelichten?
53 antwoorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zeer net blad en je blijft betrokken
Een prima blad
prachtig blad
Je leert er veel van goed blad is het.
Een prachtige prestatie voor ons als relatief kleine vereniging👍
Prachtig vormgegeven / opgemaakt. Leuk om de activiteiten van de vereniging terug te
lezen. Mag wat mij betreft vaker per jaar uitkomen.
7. ,eer leerzaam en fijn om te lezen en te genieten van de prachtige foto,s
8. Kan hier weinig aan toevoegen.
9. soms een beetje kneuterig, maar het is leuk om de ervaringen van anderen die wat dichter
bij je staan dan de wildvreemden ergens op een forum te lezen.
10. Fijn om vereniging nieuws zo te ontvangen
11. Liever kort en bondig, meer foto's/illustraties, minder lange teksten
12. 3 nummers overkoepeld mooi het seizoen
13. erg informatief
14. Bijpraten is een mooi opgemaakt blad. Arbeidsintensief in de opmaak. Ben niet geneigd
alle artikelen te lezen. Ik denk dat de info ook verstuurd kan worden in de form van flyers.
15. interessante artikelen l
16. Ik kijk altijd uit naar een volgende aflevering. Ook omdat ik niet inensief internet uitspit. Ik
maak geen gebruik van sociale media
17. ziet er prachtig uit
18. Het is gewoon leuk om te lezen.maar ik zou m liever fysiek willen ontvangen. Er is al te
veel online.
19. Onnodig
20. Ik lees het blad niet
21. Nieuw lid
22. Er staan altijd interessante artikelen in. Ik lees het graag. Juist bijzonder omdat het voor
een door verenigingsleden Amstelland is. Het schept herkenning en verbinding
23. Interessant en prettig om te bekijken.
24. Ben absolute beginneling, dus inhoud kan ik niet beoordelen.
25. Ziet er zeer professioneel uit. Naar mijn mening is de opmaak beter dat het landelijke blad
26. Mooie blad. Inhoud verschillend van kwaliteit en voor mij interessant, maar dat is prima.
27. De leesbaarheid is prima alsmede de uitvering. Het is moeilijk voldoende kopie bij elkaar
te krijgen, maar het lukt nog steeds aardig.
28. Op het juiste moment van het jaar komen inhoudelijke zaken aangaande de bijen aan de
orde. En met regelmaat andere interessante onderwerpen.
29. er staan artikelen in van/door leden over de vereniging die niet in het landelijke blad horen
30. het blad ziet er mooi verzorgt uit.
31. Het is altijd een verrassing om het mooie blad te krijgen
32. Vormgeving is erg mooi. Inhoudelijk divers boeiend leest lekker weg.
33. Veel zinvolle informatie voor de beginnende imker en vergroot betrokkenheid bij de
vereninging
34. Ziet er mooi uit en Staan leuke artikelen in
35. informatief
36. Prettig blad, zie er al weer naar uit. Artikelen zijn interessant voor mij en niet te lang.
37. Informatief weetjes mbt het bijenhouden
38. Ik vindt het blad goed zoals het is
39. Ben net gestart met cursus,maar is interessant om te lezen

40. Ziet er erg mooi uit en leuke afwisselende artikelen. Zou zelfs vaker mogen komen als er
voldoende inhoudelijke items zijn.
41. Goede mix van alle onderwerpen
42. Verzorgd en vol.
43. Het gaat best veel over het VSH teelt project. Misschien zijn er velen van Amstelland daar
erg op betrokken, dan is het goed. Voor mij is dat niet zo geweldig interessant.
44. Prima informatief blad
45. Ik vind het een prima balans tussen weetjes van de vereniging en meer algemene
artikelen mbt bijen.
46. Ik ben tevreden over de voornoemde aspecten. Ik begrijp de inspanning die verricht moet
worden om het elke keer weer goed voor elkaar te krijgen en waardeer de uitkomst zeer.
Voor niet erg digitale leden zal he ook een ankerpunt zijn.
47. plezierig en informatief
48. Ik heb pas één uitgave van het blad gelezen omdat ik nog niet lang lid ben
49. Het blad is leuk en interessant om te lezen, o.a. door artikelen over onderzoeken,
wetenswaardigheden, nieuwe producten. En over het reilen en zeilen v/d vereniging.
50. ik leer ervan
51. Ik vind dat het blad een leuke variatie aan artikelen presenteert

2a. Vindt u een verenigingsblad als BijPraten nodig of kan haar functie ook op een
andere wijze ingevuld worden? Wilt u in het kort uw mening toelichten?
47 antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je hoort en leest nog eens wat
We kunnen zonder maar is heel leuk
zie boven
het blad is het visitekaartje van de vereniging
Het is zeer leerzaam en je halt er van alles uit.
Het is een mooie regionale aanvulling.
Kan altijd anders maar is niet altijd beter. Nieuwsbrieven worden door mij vluchtig op
onderwerp gescand en pas gelezen als het mij wat lijkt, heb zelf geen social media
account behalve whatsapp. Ik lees de BijPraten volledig, ongeacht het onderwerp.
8. Nodig voor het verenigi gsgevoel
9. Dit is nodig om het wel en wee van de vereniging onder de leden te brengen.
10. Kan ook via sociale media of via website
11. je wordt bijgepraat over het wel en wee van de vereniging met haar activiteiten
12. sneller, goedkoper, minder arbeidsintensief.
13. op de hoogte blijven
14. Zie boven
15. Bijpraten is veel werk. Kan bv naar 2x jaar met meer email berichten/ digitale
nieuwsbrieven
16. Omdat dit iets is VAN de vereniging, ik vind dat toegevoegde waarde hebben.
17. Is een van de factoren die de samenhang van de vereniging bepalen , zoals de tuin, de
winkel, de wassmelterij . Geeft verenigingsspecifieke informatie en is een visitekaartje. Is
een naslagwerk .
18. Ik google alles
19. Ik zou voorbeelden van andere vormen willen, wil ik deze vraag beter kunnen behandelen.
Iets nalezen is altijd prettig. Een blog is ook heel inspirerend
20. Nodig

21. Nodig, is ook weer een beetje zwaar aangezet. Maar ik vind een papieren blad fijn voor de
afwisseling van al het digitale geweld. Doet het goed op de wc/ koffietafel :)
22. Ook de wetenswaardigheden van een vereniging moeten kunnen worden
gecommuniceerd
23. Ik vind het persoonlijk erg leuk elke keer als er een nieuw nummer verschijnt. Maar kan mij
ook voorstellen dat de tijd en moeite die in het ontwikkelen van dit blad gaat zitten niet in
verhouding staat tot het bereik.
24. Een juiste informatie aan de leden. Regionale bijzonderheden, zoals de biodiversiteit in de
gemeenten in onze regio, plaatselijk nieuws over flora en fauna enz.
25. Het is super dat Bijpraten er is! Past goed bijeen wat grotere, volwassen vereniging vind
ik.
26. gezien het vele werk. het is digitaal toch niet om te bewaren.
27. Er staat met name info in het blad over het reilen en zeilen van onze vereniging. Dit is
uitgebreider dan met Whatsapp of Facebook mogelijk is.
28. Een eigen blad van de vereniging is niet beslist nodig maar zeker specialer dan andere
vormen van informatie
29. Digitaal kan
30. Digitaal
31. Belangrijk voor binding met vereniging
32. Geeft op deze manier goede informatie
33. dit blad houdt je op de hoogte van alles
34. Ik kan die kwartaal duwtje wel gebruiken
35. informatief o.a over de vereniging
36. Het is leuk om te zien waar de vereniging mee bezig is maar dat kan misschien ook op
een andere manier. Alleen is het met de COVID situatie wel een toevoeging denk ik omdat
er geen bijeenkomsten zijn
37. Voor iedereen nodig om te weten wat er speelt
38. Altijd leuk om even iets van de vereniging te horen en (enigszins) op de hoogte te blijven.
39. Info voor startende imkers is gewenst
40. Om contact te onderhouden en informatie uit te wisselen.
41. info. geschiedenis schrijven, nieuwe leden imkers bijpraten, verenigings gevoel
versterkeen
42. Ik vind het een meerwaarde omdat andere media vluchtiger zijn en dus naar mijn idee voor
luchtige informatie, vragen en oproepen voor hulp en delen van interessante links.
43. een fysiek blad onderhoud een band
44. Denk dat verenigingsblad nuttig is o.a. voor binding en feeling met vereniging, naast de
informatieve waarde.
45. je wilt erbij horen

3a. Wat vindt u dat de belangrijkste functie van ons verenigingsblad moet zijn? Wilt
u in het kort uw mening toelichten?
33 antwoorden

1. Zoals het zegt
2. Vooral de gang van zaken, activiteiten, projecten binnen de vereniging, actuele zaken uit
Amstelland regio en speciale belevenissen van leden binnen de vereniging uitdragen.
Diepgaande wetenschappelijke artikelen kunnen via andere wegen worden opgezocht.
3. Denk dat antwoord voor zichzelf spreekr.
4. Het woord vereniging zegt het al: het brengt mensen samen
5. zie antwoord van 2a
6. gebeurtenissen in de vereniging verspreiden.
7. als beginnend imker vind ik het blad goed om te lezen

8. Als or voor de vereniging minstens zo belangrijk
9. Juist belangrijk om het verenigingsgevoel te verstersterken. Onze vereniging is gewoon
erg leuk en ik denk dat lezen over elkaar ons bij elkaar brengt.
10. Info haal ik van internet
11. Projecten Amstelland kunnen middels dit blad uitgebreider en vaker aan bod komen,
bijvoorbeeld als update
12. spreekt voor zich
13. Diep gaande kennis kan elders gevonden worden. Actuele gebeurtenissen zijn erg
informatief
14. De focus zou in mijn optiek moeten liggen op onze eigen omgeving (Amstelland). Anders
zitten we precies in het zelfde vaarwater als het landelijke blad.
15. Vooral het al omvattende VSH-project houdt ons allen bezig.
16. n.v.t.
17. Informatief over allerhande onderwerpen die in onze vereniging spelen. Door deze info
voel ik me meer betrokken bij de club. Dus samenbindend.
18. Belangrijk om te weten van zaken waarmee de vereniging en de leden bezig zijn
19. Alle drie de punten even belangrijk
20. Geeft op deze manier goede informatie
21. weet niet wat ik hier moet antwoorden
22. Zie hier boven
23. Het is leuk als er iets leerzaams in staat verder vindt ik vooral het verbindende aspect
mooi
24. Nvt
25. Alle informatie bij elkaar.
26. Bronnen van kennis zijn veelvuldig te vinden, daarom niet zo belangrijk hier
27. Daar is een verenigingsblad voor
28. Samenbindend staat op 1
29. ik denk dat kennis in het algemeen niet zo hoeft omdat er zoveel bronnen zijn, maar
duiding van onze leden over bepaalde zaken is naar mijn idee wel van toegevoegde
waarde - zie ook 6a
30. zie boven
31. Zie toelivchting bij 1a en 2a.
32. Ik vind het interessant om te lezen over het vsh project, A9 project maar ook de interviews
met de leden.

6a. Heeft u een voorkeur voor het behoud van BijPraten of gaat uw voorkeur uit naar
een digitale Nieuwsbrief van de vereniging? Wilt u in het kort uw mening toelichten?
36 antwoorden

1.
2.
3.
4.
5.

Erg prettig
Het gaat mij om de binding met de vereniging.
Boven al aangegeven, nieuwsbrieven lees ik niet volledig, BijPraten wel.
Ben zeer tevreden met ons lijfblad.
Digitaal is toegankelijker, sneller, gemakkelijker, goedkoper. Kan ook interactief gemaakt
worden en voorzien van links voor als men meer informatie wenst.
6. een digitale nieuwsbrief is meer van deze tijd
7. info meer up-to-date, goedkoper
8. \ik vind het nu goed
9. Bijpraten is door de presentatie aantrekkelijker dan een nieuwsbrief
10. zie 2a
11. Ik vind papier fijn en leuker, er is teveel digitaal en de artikelen verdwijnen vaak in de
massa

12. Omdat ik het magazine toch niet lees
13. Ik vind het jammer dat lange artikelen niet in een digitale nieuwsbrief kunnen worden
geplaatst, dus doe mij dan maar het blad
14. Kan niet beiden worden vormgegeven?
15. Enerzijds vind ik hoe het nu is erg mooi en professioneel. Denk dat er weinig verenigingen
zijn met zo’n mooi blad. Aan de andere kant is een nieuwsbrief met een frequentere
oplage ook erg interessant. Moeilijk.
16. Ik laat het ook aan anderen lezen en dan is een uitgeprinte versie makkelijk
17. Het voegt echt iets toe. Een mooi vormgegeven en informatief e-magazine!
18. zie vr. 2
19. een maandelijkse nieuwsbrief vind ik te vaak. Juist BijPraten is leuk en informatief. en lees
ik met plezier, mede door de mooie vormgeving.
20. Ik realiseer me dat het heel veel werk is om zo'n verenigingsblad te maken, het is een luxe
21. Digitaal en dan inderdaad vaker
22. In het kader van milieu en kostenbesparing
23. Nieuwsbrief leest niet prettig
24. dit is voldoende om op de hoogte te blijven
25. Ik wil wel graag informatie tot mij krijgen dus ik weet niet of dat gaat lukken met kortere
artikelen maar anders is digitaal ook goed.
26. Nog beginnend imker
27. Het is juist wel fijn om een boekje te hebben wat je op je gemak kan doorlezen. Een
nieuwsbrief verzand vaak in de mailbox
28. Bijpraten 4X per jaar met meer diepgang en korte artikelen bijvoorbeeld gericht op
dringende zaken oid in een kleinere en korte editie
29. Een nieuwsbrief zal minder omvangrijk zijn?
30. Tegenwoordig gaat bijna alles via Internet. Is ook veel goedkoper.
31. Ik twijfel tussen zoals het nu is en nieuwsbrief.
32. Ik zou het liefst Bijpraten behouden, gezien de frequentie als naslagwerk mbt vereniging.
Ik vind ervaringen van imkers it onze vereniging over bijv verschillende kasten interessant
omdat dit saamhorigehid en diversiteit binnen de vereniging weergeeft. Interviews met
commissieleden kan een leuke toevoeging zijn om ook weer nieuwe vrijwilligers te
interesseren. ook stukjes 'een andere NVD afdeling in beeld' kan een meerwaarde hebben
als gebracht vanuit samenwerking of delen van info perspectief (onderdeel van landelijk
netwerk). Ik denk dat een nieuwsbrief misschien minder meerwaarde heeft naast de
vluchtigheid van andere media. Voor imkeractiviteiten in het algemeen is er genoeg te
vinden op het internet en is er ook Bijenhouden en landelijke Nieuwsbrief, net als voor
weblinks denk ik dat Bijpraten daar niet persee op in hoeft te gaan.
33. IK hou persoonlijk van lezen van papier. Begrijp dat dit veel kosten met zich mee brengt.
34. ik prefereer een fysiek blad
35. De diepgang van artikelen in BijPraten lijkt mij nuttiger/waardevoller dan een nieuwsbrief
met eenvoudiger opzet.

8. Welke suggesties heeft u voor rubrieken, artikelen, betere of meer informatie,
redactionele verbeteringen, vorm en layout?
36 antwoorden

1.
2.
3.
4.
5.

Geen
geen
aandacht voor alles wat leeft en speelt binnen de vereniging
Geen, prima zo
(Bijzondere) imkers in de spotlights. Regionaal (imker) nieuws. Zorg dat het lay-out
behapbaar blijft voor de makers zodat het in de huidige vorm kan blijven bestaan of

eenvoudig overgenomen door een plaatsvervanger. Communicatie over landelijke NBV
ontwikkelingen die ons raken/beïnvloeden en samenwerking projecten. Een terugkerend
item om nader kennis te maken met een van onze leden of de vrouw van..... (persoonlijk
verhaal / motivatie over zijn/haar hobby en bijenstal). Kan ook een interview met een van
onze leveranciers of buren zijn etc. Prijsvraag/vreemde foto waar je op kunt reageren met
een leuke slagzin o.i.d. en dan iets kunt winnen.
6. Liefst zou ik de papieren uitgave weer terug zien.
7. Een soort van "wat ik nu weer heb meegemaakt" rubriek. Ik denk dat iedereen tijdens het
bijeenhouden zich op enig moment wel geconfronteerd ziet met een situatie die niet in de
cursusboekjes is beschreven. Wat was die, waarom stak deze zo uit. En hoe ben je er
mee omgegaan. Kan leerzaam, leuk, grappig of misschien wel vervelend zijn. Het geeft
een inkijkje in het imkerschap van de ander.
8. Kort en bondig. Met verwijzingen of pulldown menu's voor aanvullende informatie.
9. nieuws vanuit het buitenland
10. Misschien minder grote afbeeldingen. Eenvoudige printversie zonder illustraties?
11. Het is misschien leuk als je interviews doet en dat de laatste dan het volgende lid aanwijst
om geïnterviewd te worden.
12. Niet goed over nagedacht
13. Misschien leuk als er meer leden aan het woord komen zodat we elkaar beter leren
kennen. Een beetje hoe het landelijke blad dit doet met “Bijen op stand”. (ben hardop aan
het denken hier) Misschien een soort vragenlijst als: hoe lang imker je al? / waar staan je
bijen? / hoe voorkom je een zwerm? / wat is je favoriete boek of website over imkeren? /
enz. En dat dat in combinatie met afbeeldingen.
14. Ik heb zo al het één en ander aangegeven.
15. Eigenlijk niets. Ik vind het erg goed zo, hulde aan de makers!
16. geen idee.
17. Misschien een rubriek over de geschiedenis van Imkervereniging Amstelland. Vorm en layout graag zo laten. Is prima.
18. n.v.t.
19. Geen suggesties ziet er bijzonder goed uit
20. Niets het is goed zo
21. nvt
22. Ervaringen van imkers vindt ik erg leuk om te lezen. De lay-out lijkt mij prima.
23. Geen. Prima zo.
24. Het is een prima blad. De redactie doet goed werk. In feite geen suggesties.
25. zie 6a
26. Er schiet me niet meteen iets te binnen, wanneer ik nog iets bedenk laat ik het weten.
27. (via Redactie versterken) Ik ben erg dyslectisch dus redactie werkzaamheden is niet voor
mij weggelegd, maar ik denk graag mee. Mochten jullie foto's van mij willen gebruiken is
dat geen probleem. Sinds de corona crisis gaat mijn vrouw met mij mee naar de bijen en
neemt foto's. vervolgens plaatsen wij deze op Instagram en we krijgen erg leuke reacties
(op instagram heet ik: ian_de_imker). Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar vind de foto's
erg mooi. Mocht er interesse in zijn hoor ik het graag.
28. (via Redactie versterken) ik heb ooit eens met plezier een stukje geschreven. Well koste
me het enorm veel moeite en ik weet niet of het goed is ontvangen of juist niet. Maar op
zich sta ik wel open voor eens een stukje schrijven..

