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Hierbij presenteert het bestuur het jaarverslag 2008, hetwelk een succesvol jaar voor onze vereniging
mag worden genoemd. Het is verheugend waar te nemen dat vele leden hun betrokkenheid bij de
vereniging hebben getoond in het jaar 2008, en daarmee de gemeenschapszin binnen de vereniging
hebben versterkt.
Het jaar 2008 was tengevolge van de weersinvloeden een matig honing jaar, en de heide opbrengst
was te verwaarlozen. Gelukkig is de vereniging niet getroffen door ziekte uitbraken zoals is gebeurt in
de nabije omgeving. Gelukkig is op deze uitbraak door de gezondheidscoördinatoren van de Groep
Drenthe adequaat gereageerd.
Het leden tal van de vereniging is gestegen hetgeen wordt weergegeven in onderstaand mutatie
overzicht.
Opzeggingen 2008
• B. Mulder
• J.G. van de Tempel
• A. Warring
Aanmeldingen 2008
• B. Mulder (door vergadering benoemd als erelid)
• J. Haak
• J. Timmer (Gastlid)
• C. Uri
• A. Vos (Jeugdlid)
• J. Westerhof
Het aantal leden bedroeg per ultimo 2008 52, waarvan 1 erelid, 5 gastleden en 2 jeugdleden.
Gedurende 2009 heeft zich als gastlid aangemeld de heer L. de Vries uit Assen, de heer L. de Vries
uit Assen, en de heer H. Brocksmid te Westerbork.
Een aantal leden is tijdens de jaarvergadering op 27-03-2008 onderscheiden door de heer J. Plaizier,
de landelijke voorzitter van de NBV te Wageningen.
•
•
•

Met de zilveren NBV speld voor verdiensten voor de vereniging en voor een 25 jarig lidmaatschap
de heren: H. Bongers, M. Meijberg, en J. G. van de Tempel
Met de goeden NBV speld voor verdiensten voor de vereniging en een 40 jarig lidmaatschap: de
heer P. Bloema
Het ere lidmaatschap van de vereniging voor de heer B. Mulder.

Het bestuur van de vereniging bestond gedurende het jaar 2008 uit de volgende personen.

Naam
W. Oldenkamp
1
J. Hepping
2
H. Nijhoff
3
H. Kleine
H. Bongers

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Aantredingsdatum
30-9-2000
30-3-2006
8-4-2004
30-3-2006
7-4-2005

Herbenoemingsdatum
8-4-2004 & 29-3-2007& 27-3-08
29-4-2007
27-3-2008

Het ministerie van Defensie heeft gedurende 2008 wederom toestemming gegeven om bijenvolken te
plaatsen op het oefenterrein De Haar. Van deze mogelijkheid werd door enige leden gebruik gemaakt.
Het bestuur heeft in 2008 de belangen van de vereniging behartigd en daartoe een aantal malen
vergaderd. Deze vergaderingen hebben plaatsgevonden op:
• 23-1-2008
• 13-5-2008
• 18-9-2008
• 3-12-2008
Het karakter van deze vergaderingen betrof zaken van organisatorische aard, de
verenigingsactiviteiten, marktdeelnames, stal locatie registratie, de najaarsactiviteit van de groep
Drenthe, en de NBV. Over de uitkomsten van deze beraadslagingen is van bestuurszijde naar de
leden gecommuniceerd.
De secretaris heeft als afgevaardigde van het bestuur gedurende 2008 de ALV op 5-4-2008 van de
NBV bezocht te Wageningen. Voor de agenda, nadere stukken, en notulen wordt verwezen naar de
website van de NBV.
Daarnaast heeft het bestuur geparticipeerd op vergaderingen uitgeschreven door de NBV groep
Drenthe, en aldaar de verenigings belangen behartigd.
Het bestuur heeft in 2008 de voorbereidingen ter hand genomen voor het 100 jarig jubileum van de
vereniging in 2012. Hiertoe is een comité in het leven geroepen bestaande uit de leden: A. Wolthuis,
L. van de Bult, M. Timmerman, J. Wiechers, en J. Hepping. De eerste vergadering heeft inmiddels
plaatsgevonden. Gedurende 2009 zal één en ander verder worden uitgewerkt. Hieromtrent is contact
gelegd met de Historische Vereniging Beilen ten einde publicitair dit feit ook te memoreren. Het
digitaal inzichtelijk maken van de verenigingsarchieven is inmiddels gestart.
De groep Drenthe heeft gedurende 2008 cursussen georganiseerd, en is voornemens dit te
continueren in 2009. Vermeldens waard is de bijdrage van de leden van de vereniging die door het
geven van instructie en praktische begeleiding hebben bijgedragen aan het slagen van deze
onderneming. Het bestuur heeft getracht de leden, in het bijzonder de laatst toegetredenen, hiervoor
te interesseren. Het bestuur zal deze lijn voortzetten in 2009.
De vereniging ontplooide in 2008 de volgende activiteiten:
• De maandelijkse Soos. Het is plezierig te noemen dat deze telkenmale goed bezocht werd, en
dat er vele wetenswaardigheden werden uitgewisseld.
• De nieuwjaarsbijeenkomst in de gezellige omgeving van de Bos-Pub te Lhee waarheen de
leden zich middels een auto puzzel tocht begaven, en waar – onder vertelling van Drentsche
verhalen - snert gegeten werd. Deze bijeenkomst werd goed bezocht.
• De koolzaadreis naar het vertrouwde adres van boer Bos.
• De excursie naar het waddeneiland Ameland. Hier werd een interessante demonstratie
gegeven met betrekking tot de buckfastteelt, en werd er naderhand gefietst over het mooie
eiland. Een vijftiental leden participeerde, veelal met aanhang, en ervoeren de activiteit als
geslaagd.
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Opvolger van de heer L. Bos
Opvolger van de heer W. Kuisten
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Opvolger van de heer H. Oostenbrink
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De vereniging heeft geparticipeerd op een tiental markten te Westerbork, alsmede de Beiler
Ummekeer te Beilen, en op de festiviteit te Smilde. Naast het financiële voordeel dat de
vereniging heeft behaald, de penningmeester zal u hierover nader informeren, heeft de
vereniging zich goed geprofileerd, en heeft mede daardoor nieuwe leden aan zich kunnen
binden.

In december 2008 hebben de leden collectief stalonderhoud gepleegd op de Hijkerweg, en is een
verharde toegang gerealiseerd bij de stal aan de Beilervaart.

Vermeldenswaard is tevens de bijdrage van de leden van de vereniging die bijgedragen hebben aan
het slagen van de activiteiten van NONBIJeen. De bijeenkomst te Bunde (Duitsland) op 16-2-008 werd
goed bezocht door imkers van zowel Duitse, als Nederlandse zijden van de landsgrens. Het
programma was goed verzorg, en verschafte de deelnemers ongetwijfeld nieuwe kennis. Voorts werd
de geslaagde studie dag te Beilen georganiseerd. Hier was sprake van een uitverkochte zaal.
Bij deze dankt het bestuur allen die bijgedragen hebben aan het slagen van het bijenjaar 2007,
waaronder zij die;
• Deelname aan markten faciliteerden
• De website verzorgen
• Behulpzaam waren bij activiteiten tbv de groep Drenthe en NONBIJeen
• De activiteiten deden slagen
• Zich dienstbaar hebben gemaakt in commissies en bij cursussen
• Behulpzaam zijn geweest bij de verhardingswerkzaamheden
• Op overige wijze zich dienstbaar hebben gemaakt voor de vereniging.
Het bestuur is voornemens om de leden in 2009 wederom een volwaardig activiteiten programma te
bieden – de kalender is u inmiddels toegezonden -, en de belangenbehartiging verder uit te bouwen.
Dit laatste zowel binnen de vereniging als daarbuiten.
U allen een bijzonder goed bijenjaar 2009 toewensende,

Beilen
20-1-2009

J. Hepping
Secretaris

