
 

 

Notulen NBV ALV 25 april 2015 
Vastgesteld in de ALV van 10 oktober 2015 
 
1) Opening door de voorzitter, Jan Dommerholt 
Allen welkom, ook de ereleden Jan Beekman, Roel ten Klei, Aat Rietveld en Cees de Bondt 
namens ANI en ABTB. Dit is de 10e ALV van de NBV. Verbouw van het Bijenhuis stond 
afgelopen jaar centraal. Dit jaar zijn 1129 cursisten ingeschreven. Het moratorium op 
neonicotinoïden, ingesteld door de staatssecretaris van EZ1, mevrouw Dijksma, zal eind dit 
jaar worden geëvalueerd. Het Bijengezondheidsprogramma, gefinancierd door EZ en 
Nefyto2, wordt geleid door Koos Biesmeijer. Sommigen van u zullen een uitnodiging hebben 
gekregen om hieraan mee te werken. 
Het Dick Vunderinkfonds is tot nader order gesloten; reden is de lage rentestand. 
We herdenken de ons ontvallen leden van het afgelopen jaar. Ons oudste lid is 17 april 
overleden, de heer Grard van Eert. Hij was 82 jaar lid en is 99 jaar oud geworden. 
 
2) Notulen ALV 19 april 2014 

Luuk Emmink, afd. Utrecht: Over de motie van Walcheren is verleden jaar niet gestemd 
omdat de voorzitter dit bij acclamatie besloot. Jan Dommerholt: In de statuten worden 
geen moties genoemd. 
 

3) Mededelingen 
Ank Diemers, afd. Zuidlaren: In de jaarvergadering van Zuidlaren is over de verbouwing van 
het Bijenhuis gesproken. Er is een actie gestart om hiervoor geld te storten en dit heeft een 
bedrag van € 2000 opgebracht, dat ik u hierbij overhandig. Jan Dommerholt reageert verrast 
en spreekt zijn dank uit. 
a) Aat Rietveld, Groenambassadeur NBV: Dank voor het instellen van deze functie, zodat ik 

me kan blijven inzetten voor de NBV. De NBV zoekt samenwerking met organisaties, die 
zich bezighouden met drachtverbetering, zoals 
Bloembollen voor bijen en vlinders, een project van de Vlinderstichting, JUB3 en de NBV. 
JUB levert bij- en vlindervriendelijke bollen, waarbij onze naam wordt vermeld. Veel 
gemeentes hebben van dit aanbod gebruik gemaakt en veel NBV-afdelingen proberen 
hun gemeente op dit aanbod te attenderen. Er is ook buitenlandse interesse voor dit 
project. 
In het project Idylle met de Vlinderstichting is Frank Moens actief. Ook hier speelt onze 
bollenleverancier een rol in. 
Wij zijn aangesloten bij het initiatief NL Greenlabel, waarin de bekende tuinman van tv, 
Lodewijk Hoekstra, meewerkt. Het label staat voor duurzaamheid van buitenruimten en 
bestaat uit een netwerk van ca. 200 ondernemingen en organisaties.  
Het project Intratuin is dit jaar gestart. We hebben 125 drachtplanten aangegeven uit een 
assortiment van 450 exemplaren. Een groot deel, gifvrij gekweekte planten, draagt het 
logo van de NBV en de Vlinderstichting. Er is een draaiboek gemaakt om over 6 jaar alle 
planten gifvrij te hebben. 
De Tuinen van Appeltern, daar moet u gewoon naar toe. NBV-leden krijgen korting op 
vertoon van hun ledenpas. Er is een bijenstal te bezichtigen, beheerd door Robert 
Schuurmans. 
Tuinbranche Nederland voert deze week de actie Bijen in de tuin. Hieraan doen 90 
tuincentra mee al of niet door plaatselijke NBV-verenigingen. 
Het Louis Bolk instituut biedt de NBV grote kansen t.a.v. duurzame landbouw- en 
voedselproductie. De besprekingen over “Bijen en boeren” worden bijgewoond.  
b) Frank Moens: We gaan naar een bijenlectoraat. 2 jaar geleden heeft de 

staatssecretaris van EZ, Sharon Dijksma, steakholders uitgenodigd om te praten over 
hoe we bijensterfte tegen kunnen gaan. In hetzelfde jaar werd besloten met een 
bijengezondheidsprogramma te starten. Voor een van de 4 pijlers, Bijenlectoraat, stelt 
zij over een periode van 3 jaar € 300.000 beschikbaar, mits de belanghebbende 
partijen eenzelfde bedrag opbrengen. De profielbeschrijving is gerealiseerd, gebaseerd 
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op 3 punten: netwerk, kennis en onderzoek. Het lectoraat zal worden uitgevoerd door 
de Van Hall Hogeschool en HAS Den Bosch. Onze afgevaardigde, Wim van Grasstek, 
NBV-lid en BD4-imker, heeft hieraan zijn steentje bijgedragen. De vacature komt 
binnenkort beschikbaar voor publicatie. 

 
4) Jaarverslag 2014 
Met dank aan het HB-lid Vincent Sterring Schouten van Almkerk wordt het Jaarverslag 
vastgesteld. 
 
5) Financiële stukken 
 a) Jaarrekening 2014 

Bert Willigenburg: Het resultaat van de vereniging, € 60.000, komt uit bijzondere 
baten en inkomsten, zoals LTO, Idylle, bloembollen enz. Voor LTO zijn veel diensten 
verricht. Deze gaan echter nu omlaag: we leveren minder diensten. Met het resultaat 
van de handel, € 38.000, komen wij op een positief saldo van € 98.000. Wij sturen de 
financiële stukken van de handel niet rond, omdat wij toch in concurrentie zijn met 
een aantal andere collegabedrijven. Het financiële proces wordt op de voet gevolgd 
door onze kascommissie en een accountant. De handel betaalt € 35.000 per jaar 
huur aan de vereniging. We onderzoeken nog of we toch wat meer kunnen publiceren 
over de handelscijfers of dat we belangstellenden meer inzicht geven. Het toelichten 
van de cijfers doe ik graag op verzoek bij de afdelings- of groepsvergaderingen. 
Frans Kapsenberg, afd. Deventer: Op de balans staat bij de vorderingen € 263.000. 
Bert Willigenburg: Dat is een vordering op de handel die uit eigen middelen van de 
vereniging wordt gefinancierd. Het betreft voornamelijk de voorraad, die in het 
Bijenhuis ligt. 
Henk van der Ven, afd. Weert: Als je 2013 en 2014 de vermogens elkaar vergelijkt is 
dit met € 110.000 gestegen, terwijl u een resultaat van € 98.000 opvoert. Waar komt 
de rest van € 12.000 vandaan? Ik kan me niet voorstellen dat u decharge krijgt, daar 
er geen vermogensaansluiting is. Heeft de accountant hier goedkeuring aan 
gegeven? 
Bert Willigenburg: De accountant heeft de stukken goedgekeurd, ze liggen hier in 
concept aan u voor en zullen door hem geaccordeerd worden als de ALV ze 
goedkeurt.  

b) Verslag kascommissie 
Will Timmermans verwijst naar de verklaring en stelt voor het HB decharge te 
verlenen. 
Bert Willigenburg: het streven is aan de aanbevelingen van de kascommissie te gaan 
voldoen. 
Decharge aan het HB en de penningmeester wordt met applaus verleend. 

c) Kascommissie: 
Jan Dommerholt: De kascommissie bestaat uit 4 personen. Ieder jaar treedt het 
langstzittende lid af en wordt een nieuw lid voorgesteld. De commissie bestaat uit 
Henk Büter, Will Timmermans, Henk Schepers en Hans Ettema. Henk Büter is 
aftredend.  Dank voor zijn deelname. De kascommissie stelt voor om Iebe 
Monderman te benoemen. De aanwezigen stemmen in met zijn benoeming met 
applaus. 

6) Begroting 
Bert Willigenburg: Voor de verbouwing is € 20.000 begroot. Mocht deze niet doorgaan, zal 
deze post uiteraard worden aangepast.  
 
7) Vernieuwbouw Bijenhuis 
Bert Willigenburg: Het beoogde plan, € 500.000 via giften voor de verbouwing te innen, bleek 
onhaalbaar. Een paar maanden geleden heeft het HB daarom het plan bijgesteld naar een 
plan “vernieuwing Bijenhuis”, wijzigingen die noodzakelijk zijn uit onderhouds- en/of 
arbotechnische redenen. Hiervoor is een investering van max. € 350.000 nodig. Ondertussen 
hebben we wel € 85.000 aan giften binnengekregen en dit bedrag groeit nog. De discussie 
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over nut een noodzaak van de handel is door deze plannen weer opgebloeid. De omzet van 
deze serviceafdeling stijgt, met name door orders via de webshop. Het Bijenhuis fungeert 
ook als kenniscentrum; veel bezoekers van de winkel stellen daar hun vragen. De handel 
draagt bij aan de uitvoering van onze missie en is voor ons van grote betekenis.  
Om de verbouwing helemaal zelf te financieren, hetgeen zou kunnen als we ervan uitgaan 
dat de resultaten de komende jaren hetzelfde blijven, zijn we voorzichtig. We kunnen € 
125.000 lenen bij de bank, waarvoor al een toezegging is.  
De salariskosten stijgen niet, omdat de meeste personeelsleden tegen het plafond van hun 
salarisschaal zitten.  
De contributie is begroot op een stijging van 100 nieuwe leden per jaar. Dit is eigenlijk te laag 
ingeschat. Er is gezegd, dat er voor de verbouwing geen contributieaanpassing nodig zal zijn 
en daar houden we ons aan.  De baten, die op de balans staan, zullen echter wel gebruikt 
worden voor dit doel.  
In de onderhoudsreserve staat  dit jaar een post van € 96.000. Dit bedrag is ontstaan omdat 
er in de voorgaande jaren geen onderhoud aan het gebouw is gepleegd. Met dit bedrag en 
de giften kunnen we de banklening verkleinen.  
Een woord van dank aan degenen, die geld gestort hebben voor de verbouwing. Dit wordt 
zeer op prijs gesteld. 
Met het asbestdak doen we bij de verbouwing niets, daar dit geheel intern kan gebeuren. 
Van overheidswege wordt over maatregelen betreffende asbest gesproken, maar er is nog 
niets besloten. Er wordt wel rekening gehouden bij de post Onderhoud gebouwen, zodat we 
alvast sparen. 
De vergaderzaal boven vervalt. Wellicht kunnen we bij de verbouwing alvast rekening 
houden met fundering, dit hangt van de kosten af. 
Nolly Spijkerman, afd. Apeldoorn: In de Groepen-HB-vergadering van 21 februari jl. is een 
financieringsplan voor de verbouwing gepresenteerd. In deze jaarstukken staan nu andere 
getallen. 
Simon Swaerts, afd. Beilen: Wij betalen met z’n allen € 60 per jaar contributie. De handel 
draait met winst. Beilen is niet voor de verbouwing en vindt dat de afdeling Handel beter 
inzicht in de cijfers moet geven en dat de contributie omlaag kan. 
Luc Ram, afd. Driebergen/Doorn: Er is aan de leden om een bijdrage voor de verbouwing 
van het Bijenhuis gevraagd en nu ligt er ineens een versoberd plan voor. Wordt het 
gedoneerde geld teruggestort of mogen de gevers beslissen? 
Jan Dommerholt: Verleden jaar is gezegd, dat de donaties worden teruggestort als de 
verbouw niet doorgaat. We gaan ervan uit dat dit voor een goed doel is, nl. de verbouw van 
het Bijenhuis. 
Luuk Emmink, afd. Utrecht: De winkel maakt winst maar dat gaat ten koste van achterstallig 
onderhoud. Dat kost dan nu € 350.000. De regels voor asbest staan wel vast: vanaf 2024 
mag er geen asbest meer in daken zitten. Hoe wilt u de banklening terugbetalen? 
Steven Kluft, afd. Leiden: Sluit zich aan bij de vorige spreker. Er zijn verschillende moties. 
Hoe gaan we die behandelen? 
Bert van Willigenburg: Het verschil in de bedragen van 21 februari en nu zit erin, dat de 
presentatie toen snel is gemaakt, omdat we net besloten hadden het verbouwingsplan aan te 
passen. De daar genoemde getallen waren een denkrichting. De getallen die we nu 
presenteren zijn reëel.  
De contributie komt binnen, maar daar staan uitgaven tegenover. Het uiteindelijke resultaat 
is € 60.000. De winst komt voornamelijk uit bijzondere baten en lasten. Er is geen aanleiding 
om de contributie te verlagen. De handel verzelfstandigen is administratief al gebeurd. In 
juridische zin hoort de handel wel bij de NBV. Inzicht in de cijfers van de handel is niet 
gebruikelijk. Geen enkele ondernemer publiceert zijn cijfers publiekelijk. In een 
afdelingsvergadering wil ik dit wel verder toelichten. 
We hebben donaties gevraagd om een totaalbedrag van € 500.000 bijeen te krijgen voor de 
verbouwing. Het tot nu toe verkregen bedrag kan voor de versoberde verbouwing goed 
gebruikt worden. Mocht u echter vinden, dat het plan veranderd is en dat dit een reden is om 
uw geld terug te vragen, dan zullen we hieraan voldoen. 
Er is afgesproken, dat de verbouwing geen gevolgen zou hebben voor de contributie. Er is 
nooit afgesproken, dat de resultaten, waarin ook delen van de contributie in zitten, niet 
gebruikt zouden mogen worden. 



 

 

De handel zou niets aan het onderhoud hebben gedaan. De handel betaalt huur en daarom 
zijn wij onderhoudsplichtig. Na de verbouwing zal de huur omhoog gaan.  
Een asbestsloper heeft mij verteld, en ik ga ervan uit dat hij ter zake kundig is, dat de 
overheid nog geen vast traject heeft uitgezet voor het verwijderen van asbest. Maar het zou 
heel goed mogelijk zijn dat vanaf 2024 alle asbest weg moet zijn. 
Een banklening moet uiteraard terugbetaald worden. Uitgaande van de huidige resultaten en 
de lage rentestand gaan wij ervan uit, dat dit niet veel moeite zal kosten. 
 a) Moties 

Jan Dommerholt: er ligt één motie voor: van Utrecht; met steunbetuigingen van de 
afdeling Hulst en Geldrop.  
De tweede motie van een deel van de afdelingen uit de groep Achterhoek luidt dat 
tegelijk met de verbouwing het asbestdak vervangen moet worden. Bart van Rossum, 
architect: het verwijderen van het asbestdak en een nieuw dak monteren kost € 120.000. 
Jan Dommerholt: wij staan niet achter de motie, daar we liever afwachten of er nog 
stimulerende maatregelen van de overheid komen.  
Er wordt tot een schriftelijke stemming van de moties besloten. 
De brief van Limburg vermeldt dat het HB niet volgens de statuten zou handelen. Hierop 
hebben wij geantwoord dat wij dat geenszins doen. Waarmee de brief van Limburg voor 
ons afgehandeld is. Jan Slots, groep Limburg: de brief is geen motie, maar een verzoek 
aan het HB. Volgens de statuten zijn de groepsvoorzitters belast met het uitzetten van 
de algemene beleidslijnen. Limburg is met de fusie meegegaan met de afspraak dat de 
handel op termijn zelfstandig zou worden. Jammer, dat het HB niet op ons voorstel 
ingaat en daarom zullen wij tegen de verbouwingsplannen stemmen. Als we instemmen 
gaan we ermee akkoord dat de contributiegelden gebruikt worden om Wageningen te 
faciliteren. Remco Bijkerk, afd. Deventer: sluit zich bij de vorige spreker en de motie van 
Utrecht aan. Aat Rietveld, afd. Princenhage: is betrokken geweest aan de fusie en wil 
graag uitgezocht hebben of er is gesproken over het afstoten van de handel na de fusie. 
Wel, dat het geen gevaar voor de vereniging zou mogen vormen. Jan Dommerholt heeft 
in de fusiestukken niets over afstoten van de handel kunnen vinden. We gaan nu een 
stembureau instellen. Rob Nijman biedt hiervoor zijn diensten aan.  
Motie 1 Motie van afdelingen uit de Achterhoek: verbouwing incl. renovatie van het 

asbestdak. 
Motie 2 Motie van Utrecht, ondersteund door de afdelingen Hulst en Geldrop: tegen de 

verbouwing en voor ontkoppeling van de commerciële activiteiten. 
Motie 5 Het voorstel van het hoofdbestuur 

Jan Dommerholt vraagt nadat er gestemd is, of de vergadering akkoord mee gaat, dat de 
stembriefjes, waarop geschreven is, mee mogen tellen, aangezien hij niet vóór de stemming 
vermeld had dat deze stemmen ongeldig zijn. De leden gaan akkoord met applaus.  
De uitslag van de stemming is: 
Motie 1: 
7.3% is voor 
82.7% is tegen 
Deze motie is niet aangenomen 
Motie 2:  
33.1% is voor 
66.9% is tegen 
Ook deze motie is niet aangenomen. 
Motie 5:  
Er zijn in het totaal 405 stemmen uitgebracht. 
Tegen zijn 156 stemmen: 38.5% 
Voor zijn 249 stemmen: 61.5% 
Het voorstel van het HB is aangenomen. 
 
8) Er zijn geen vragen over het Beleidsplan. 

a) Ledenraad 
Wim Backx: voorzitter van de groep De Baronie: Allereerst felicitaties aan ons nieuwe 
HB-lid. Een volk zonder koningin bruist en nu is het stil. Wim is getriggerd door het 
initiatief in het beleidsplan over de ledenraad. Door vragen te stellen werd hij 



 

 

uitgenodigd in de commissie plaats te nemen. Twee maal per jaar vindt het overleg 
tussen groepsbestuur en HB plaats. Daar vinden geen stemmingen plaats, daarvoor is 
nu de ALV, het hoogste orgaan van de vereniging. Door een ledenraad van ca. 40 
afgevaardigden uit de meer dan 6000 leden te kiezen, heb je een slagvaardiger 
constructie gecreëerd. De ledenraad, de dezelfde bevoegdheden als de huidige ALV 
krijgt, zou samen met het HB de vereniging besturen. De ledenraad kan beleid initiëren 
en op de agenda zetten: de vereniging werkt bottom up. De ledenraadsleden houden 
hun achterban in hun regio op de hoogte. De groepen kiezen zelf hun 
vertegenwoordiger(s), die voor een periode van drie jaar in de ledenraad plaatsnemen. 
De ledenraad komt twee maal per jaar met het HB bijeen, maar kan ook zelfstandig bij 
elkaar komen. De werkgroep Ledenraad doet nu de voorbereidingen. De werkgroep 
bestaat uit 2 HB en 4 gewone leden en een extern deskundige. Voor het instellen van de 
ledenraad en het opheffen van de ALV, die hieraan haar goedkeuring moet geven, 
dienen de statuten gewijzigd te worden. Het concept zal op zaterdag, 10 oktober a.s., in 
een extra ALV worden gepresenteerd. We zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen. 
Het definitieve plan wordt dan op de ALV van 23 april 2016 afgestemd, zodat medio 
2016 met uw toestemming de ledenraad kan gaan functioneren. Het doel is meer 
afstemming met de leden en kortere lijnen naar het bestuur toe. Vragen en meningen 
kunt u per mail t.a.v. de ledenraad naar het secretariaat@bijenhouders.nl sturen.  
Tineke Brascamp, afd. Wageningen: wie zitten er in de commissie en wie en op welke 
qualificatie is de externe adviseur?  
Lex van Rootselaar: stelt zich voor als organisatieadviseur met specialisatie: 
verenigingen en stichtingen.  
Vincent Sterring Schouten van Almkerk, HB-lid: In de werkgroep zitten Adrie Hottinga, 
Leo van der Heijden, Tieme Schut, Wim Backx, Henk Zomerdijk en Vincent namens het 
HB. 
Jan Dommerholt: Groepen kunnen blijven bestaan en hun eigen activiteiten doen. Hun 
vertegenwoordigers komen in de Ledenraad. Wat nu Groepenoverleg is wordt dan 
Ledenraad.  
 

9) Het Activiteitenplan wordt geaccepteerd, zoals het voorligt. 
 
10) Verkiezing hoofdbestuur 

a) Bert Willigenburg en Wouter Schouwstra worden voor een periode van 3 jaar 
herkozen. 

b) Rik Snoek treedt op eigen verzoek na zijn tweede periode af. In zijn plaats wordt 
Jacqueline Hill-Rijsbergen met instemming van de leden gekozen.  

 
11) Onderscheidingen 
Jan Dommerholt: De genomineerden uit Zuidlaren zijn niet aanwezig: de heren Gerrit Freije 
en Jan Enne Dees. Zij zijn bekend en u kent hen wellicht van Vlieland of Schiermonnikoog. 
Wij zullen een passende gelegenheid vinden hen de erekorfjes uit te reiken. 
Herman Groen en Henk Kooij van Amstelland hebben beiden langdurig bepalende functies 
in het bestuur van de NBV Amstelland vervuld. 
Herman heeft depot opgezet en beheerd, heeft op prominente plaatsen in de omgeving 
geïmkerd speelde een bepalende rol bij de oprichting van het clubblad BIJpraten en is 
bestuurslid en actief in de Buckfast koninginnenteelt in Marken. 
Henk Kooij heeft 40 jaar lang de cursusorganisatie verzorgd, was ruim 38 jaar secretaris, is 
netwerker en PR man voor Amstelland en de groep Noord-Holland geweest, speelde een 
bepalende rol in de opbouw van het Bijenpark en heeft meegewerkt aan de Groenraad van 
Amstelland. 
Henk Kooij: In 1980 moest Amstelland een overeenkomst met de gemeente tekenen. 
Eigenlijk hadden HB-leden hierbij moeten zijn, maar dat was niet mogelijk. In 2002 is de 
Floriade voor 80% voor rekening van de afdeling Amstelland gekomen. De revenuen hebben 
ertoe geleid dat het Dick Vunderinkfonds is ontstaan.  
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De heer Jan van Summeren, niet aanwezig, is ook genomineerd in het kader van al zijn 
activiteiten voor de markt in Schayk. Bij een gepaste gelegenheid zal hem het erekorfje 
worden uitgereikt. 
 
12) Rondvraag 
Jan Dommerholt: Koos Biesmeijer van Naturalis en Sjef van der Steen van Bijen@wur doen 
onderzoek naar de oorzaak van de bijensterfte in Nederland. Nefyto, zie ook onder 1) 
Opening, werkt hieraan mee en de vraag is of wij geld van deze organisatie accepteren.  Het 
Bijenberaad, waarin Jan, zelf deelneemt, is hier blij mee. Er is geen bemoeienis van Nefyto 
met publicaties en onderzoeksresultaten.  
Mevrouw Dijksma heeft de certificering van biologische honing goedgekeurd. Eric van Oijen: 
biologisch bijenhouder: Iedere imker is vrij om hiervoor te kiezen, maar zal dan een 
standplek moeten zoeken die aan de regelgeving, zoals beschreven op SKAL5.nl, voldoet.  
Albert ten Brinke, afd. Vriezenveen: hoe weten we of biologische honing uit het buitenland 
aan deze eis voldoet. Eric van Oijen: genoemde regelgeving is Europees. De controle wordt 
uitgevoerd door SKAL.  
Alle lof voor het beleidsplan, jaarverslag en activiteitenplan door de afd. Haren-Paterswolde. 
In de SWOT6-analyse wordt gebrek aan slagkracht genoemd. De Ledenraad! Over AVB zijn 
de imkers in Noord Nederland te laat geïnformeerd.  
In Stadskanaal is weer een ALV-uitbraak. Onze bijengezondheidscoördinatoren, waaronder 
Jan Kruit, zijn zeer rap aan het werk gegaan om alle volken te controleren. Er is nu een 
spergebied ingesteld. Uit de zaal komt het geluid, dat men laat geïnformeerd wordt. Jan 
Dommerholt: wij gaan pas informeren als het vaststaat dat het AVB is, niet eerder. Arnold ’t 
Hart, afd. Haren-Paterswolde: De uitbraak vorig jaar stond al op Nu.nl voordat de betroffen 
imkers het wisten. Gert-Jan Spijker, afd. Ommen: Hoe gaan we met een uitbraak net over de 
grens om? Henk van der Scheer, afd. NZ-Beveland: Wellicht zou het HB eens met het 
ministerie moeten overleggen hoe we dit op Europees niveau op kunnen lossen. Is er 
genoeg geld in het AVB-fonds om de kosten bij meerdere uitbraken te vergoeden? Jan 
Dommerholt: Wellicht dat Klaas Vos, afd. Hengelo, kan bemiddelen in de contacten met het 
ministerie.  
Simone van der Graaf, afd. Amstelland: Hoeveel leden moeten er aanwezig zijn om een 
stemming te doen? Jan Dommerholt: Daarover staat niets in de statuten, alleen dat een 
afgevaardigde van de afdeling aanwezig moet zijn om te stemmen. 
Hennie Philippens, afd. Wageningen, vraagt of het embleem van de VBBN op het Bijenhuis 
hergebruikt wordt. Jan Dommerholt: wij zorgen ervoor dat het kunstwerk terugkomt bij de 
uitvoerder. 
Peter Eidhof, afd. Enschede: In de afdeling wordt beweerd dat de kwaliteit en de 
maatvoering van de producten achteruit gaat, o.a. de was. Jan Dommerholt zal dit uitzoeken. 
Peter Eidhof vindt dat het bestuur eenzijdig informeert over het gebruik van neonicotinoïden. 
Jan Dommerholt: wij nemen als HB een radiostilte in acht ten opzichte van neonicotinoïden, 
tenzij er echt iets nieuws te melden valt. Rob Plomp, afd. Bennekom/Ede: 3 jaar geleden is 
hiervoor een motie aangenomen, dat de NBV zich actief zal blijven inzetten om het gebruik 
van neonicotinoïden te verminderen. Jan Dommerholt: wij voeren actief gesprekken hierover. 
Zodra er een doorbraak is zullen we deze publiceren.  
Bert van Willigenburg: 3 jaar zijn we actief bezig geweest met de verbouwingsplannen en ik 
ben blij dat de stemming positief tegenover de nieuwste plannen staat. Ik ben echter 
teleurgesteld, dat een derde van de leden tegen heeft gestemd. Wij zien het belang in van 
nog meer onder uw aandacht te brengen, wat het belang van de renovatie van het Bijenhuis 
is. Wij hopen u volgend jaar het aangepaste Bijenhuis te kunnen laten zien. Alle afdelingen 
die tegengestemd hebben, verzoek ik mij uit te nodigen om ter plekke een en ander duidelijk 
te komen maken. Laten we ons nu richten op de toekomst en ophouden met al datgene dat 
achter ons ligt. Hiervoor vraag ik uw hulp. 
In de stukken kunt u zien dat er slechts € 7000 voor AVB is gereserveerd. Er moet een 
vergoeding worden gegeven voor gedupeerde imkers en aan 
bijengezondheidscoördinatoren, die hiervoor kosten maken. Als er echt een grote uitbraak 
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komt is dit te weinig en kunnen we geen vergoedingen meer aan imkers geven. Wij zoeken 
met verzekeraars uit of we die schade zouden kunnen dekken. 
 
13) Jan Dommerholt sluit de vergadering. 
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