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Hierbij presenteert het bestuur het jaarverslag 2012, dat een succesvol jaar voor onze vereniging mag worden 
genoemd. De vereniging was succesvol bij het organiseren van activiteiten, en staat er financieel goed voor. De 
door de verenigingen ontplooide activiteiten betroffen: 
 

• De maandelijkse soos die telkenmale goed werd bezocht. 
• De Nieuwjaarsvisite op 6-1-2012 ten Huize van de Scouting vereniging te Beilen. 
• De goed bezochte leden vergaderingen op 22-3-2012, 7-11-2012 en 12-12-2012 met interessante 

lezingen. 
• De viering van het honderd jarig jubileum van de vereniging. Op 12-3-2012 werd daarvoor een 

honingboom aan de Gemeente Midden Drenthe aangeboden welke is geplaatst op de hoek Eursinge 
weg / Esweg te Beilen. Het jubileum is gevierd met een historische markt bij de bijenstal aan de 
Hijkerweg op 2-6-2012. Met deze viering is een groot publiek dat wellicht in de bijen – hobby is 
geïnteresseerd bereikt. 

• De topper qua belangstelling nl. de positionering als markant punt bij de Drentsche rijwiel vierdaagse op 
25-7-2012. 

• De koolzaadreis, de leden barbecue, de markten. 
 
Het is verheugend waar te nemen dat vele leden hun betrokkenheid bij de vereniging hebben getoond in het jaar 
2012, en daarmee de gemeenschapszin binnen de vereniging hebben versterkt. 
 
Het jaar 2012 was voor de imker in het algemeen een redelijk honing jaar en door de leden naar het koolzaad en 
heide gereisd. Een mooi voorjaar, doch de zomer is grotendeels verregend. 
 
Ook dit jaar is de vereniging niet door ziekte uitbraken getroffen 
 
Ledenontwikkeling  
 
Aanmeldingen 2012 
Gedurende 2012 hebben de heren W. Zeewuster, W. Speckman, R. Alberts de cursus gevolgd. Voor 2013 
hebben zich aangemeld de heren A. Dolfing, en R. Haar.  
 
De heer J. Timmer is overgekomen vanaf de afdeling Ruinen. 
 
Aanmelding is verder ontvangen van de heren L. Muilwijk, L. Wassen, en G. Schotanus.  
 
Hiermede kan met name het succes van de cursussen als belangrijk geconcludeerd worden. 
 
Afmeldingen 2012 
Gedurende het jaar hebben zich afgemeld de leden H. Dekker, A. Vink, J. Haak, G. Atsma, A. van de Berg, D. 
van Dorp, G. Haandriksman, J. Nijland, C. Uri, A. Wolthuis, en J. Hepping. 
 
Ten gevolge van overlijden is het lid H. Luiken ons ontvallen. 
 
Het aantal leden van de vereniging bedroeg per ultimo 2012: 
 

• 53 waarvan 1 erelid, 5 gastleden  
 



 
 
 
Het bestuur van de vereniging bestond gedurende het jaar 2012 uit de volgende personen. 
 
Naam  Functie  Aantredingsdatum Herbenoemingsdatum 
W. Oldenkamp Voorzitter 30-9-2000  8-4-2004 & 29-3-2007,27-3-08, 2-4-09  
J. Hepping1 Secretaris 30-3-2006  2-4-2009  & 2-4-2012    
H. Nijhoff2 Penningmeester8-4-2004  29-4-2007 & 2-4-2010   
H. Kleine3 Lid  30-3-2006  2-4-2009 & 27-3-2012  
H. Bongers Lid  7-4-2005  27-3-2008 en 31-3-2011  
  
 
 
Het ministerie van Defensie heeft gedurende 2012 wederom toestemming gegeven om bijenvolken te plaatsen op 
het oefenterrein De Haar. Van deze mogelijkheid werd door weinig leden gebruik gemaakt.  
 
Het bestuur heeft in 2012 de belangen van de vereniging behartigd en daartoe een aantal malen vergaderd. Deze 
vergaderingen hebben plaatsgevonden op: 

• 24-1-2012 
• 27-3-2012 
• 16-5-2012 
• 11-6-2012 
• 12-9-2012 
• 31-10-2012 
• 21-11-2012 
• 27-11-2012 
 

 
Het karakter van deze vergaderingen betrof zaken van organisatorische aard, de verenigingsactiviteiten, 
marktdeelnames, stal locatie registratie, de groep Drenthe, en de NBV. Over de uitkomsten van deze 
beraadslagingen is van bestuurszijde naar de leden gecommuniceerd.  
 
Daarnaast heeft het bestuur geparticipeerd op vergaderingen uitgeschreven door de NBV groep Drenthe, en 
aldaar de verenigings belangen behartigd.  
 
Het bestuur heeft in 2012 de voorbereidingen voortgezet voor het 100 jarig jubileum van de vereniging. Hierover 
heeft het comité bestaande uit de leden: L. van de Bult, M. Timmerman, J. Wiechers, J. Comello en J. Hepping 
diverse malen vergadert. Als  groot succes mag genoemd worden de publicatie van het herdenkingsboek dat aan 
de leden is verstrekt, alsmede aan de sponsoren.  
 
De groep Drenthe NBV, heeft gedurende 2012 beginners cursussen georganiseerd, en is voornemens dit te 
continueren in 2013. In 2012 namen ca. 25 cursisten met goed gevolg deel, en binnen Drenthe is daarbij te 
merken dat de deelnemers zich bij de verenigingen aansluiten. 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. Vermeldenswaard is tevens de bijdrage van de leden van de vereniging die bijgedragen 
hebben aan het slagen van de activiteiten van NONBIJeen en het slagen van de studiedag te Beilen.  
 
 
De NBV te Wageningen heeft zich in 2012 wederom ingespannen de belangen van de imkerij onder de aandacht 
te brengen van de politiek. Een weergave van deze besprekingen kunt u op de NBV website vinden. De NBV 
profiteert momenteel van de cursussen die in het land worden georganiseerd, en groeit weer iets in leden 
aantallen, hetgeen bemoedigend mag worden genoemd.  
 
Bij deze dankt het bestuur allen die bijgedragen hebben aan het slagen van het bijenjaar 2012, 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 activiteiten en onderhoud van de stal 
• Op overige wijze zich dienstbaar hebben gemaakt voor de vereniging. 

 

                                                 
1 Opvolger van de heer L. Bos 
2 Opvolger van de heer W. Kuisten 
3 Opvolger van de heer H. Oostenbrink 



Het bestuur is voornemens om de leden in 2013 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 2013 toewensende, 
 
 
Beilen 
 
10-1-2013 
 
 
 
 
J. Hepping 
 
Secretaris 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Het verslag van de drachtcommissie is als volgt; 
Het koolzaad is weer door een aantal imkers bezocht. Pl.min. 25 volken. 
De opbrengst was goed. 
Contakt met boer Bos is altijd een goed contact. 
De heide was ook goed wat opbrengst betreft. 
  
Op korte termijn is er weer een contact met de gemeente over het beleidsplan met betrekking tot het groen en 
dergelijke in de gemeente Midden Drenthe. 
Er is ook weer voorzichtig contact met Waterleiding. De WMD. 
De WMD heeft groen en milieu hoog in het vaandel staan tegenwoordig en daar passen bijen heel goed bij. 
De contacten zijn voorlopig nog op vergader niveau. Misschien dat er in het komende jaar afspraken kunnen 
worden gemaakt over het plaatsen van bijenvolken op het terrein van WMD. 
Tot zover hert verslag. 
  
Vriendelijke groet, 
Lute van de Bult. 
 
 
Verslag stalcommissie, 
 
Stal Hijkerweg, 
 
In 2012 is de stal gebruikt door 3 personen plus de bijen van de vereniging hebben er gestaan. 
 
Dit jaar hebben er geen ingrijpende veranderingen aan de stal plaatsgevonden, de kantine is opnieuw 
gesaust voor het 100 jaar bestaan en het dak in de hoek gerepareerd. 
Wij hebben dit jaar het 100 jarige bestaan gevierd, en de fietsvierdaagse op bezoek gehad bij de 
bijenstal. 
Door de invallende sneeuw is alle blad nog niet opgeruimd in 2012 
 
 
Stal Beilervaart, 
 
In 2012 is de stal gebruikt door 2 personen, plus in de zomer zijn er een aantal kastjes voor 
bevruchting neer gezet. 
Het gras is twee keer gemaaid en het pad onkruid vrij gemaakt. 
 
Gezondheidscommissie, 
 
Niets te melden. 
 
Gr  Huig 
 
 
 
 
Verslag beheerder website Eendracht, jaar 2012 
 
Dit jaar hoofdzakelijk bezig geweest met het actueel houden van de pagina’s. Onder andere nieuws en foto’s over 
de viering van het 100-jarig bestaan van onze vereniging. 
 
 
Groeten, 
Wim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag PR. 
 
Hierbij in het kort:  
* Bij het vervaardigen van het Jubileumboek heb ik Ted Kroes een handje geholpen. Met name indeling en 
correcties/wijzigingen. 
* Verder heb ik diverse kranten geïnformeerd c.q. uitgenodigd m.b.t. de acties/feestelijkheden rondom het 100 
jarig jubileum.  
* Momenteel lever ik een bijdrage aan het organiseren van een snuffelcursus. Binnenkort moet daar opnieuw via 
de media wat ruchtbaarheid aan worden gegeven. 
  
Hopelijk ben ik je zo van dienst geweest.  
  
Met vriendelijke groet,  
Johan  
 
 


