
 

 

Jaarverslag 2015 

 
Inleiding 
Het bestuur van de vereniging biedt u graag het jaarverslag 2015 aan. 
Met dit verslag wil het bestuur inzicht geven in de activiteiten die zijn ondernomen en in de financiële positie 
van de vereniging.  
Kijkend naar de honingoogst, moet geconstateerd worden dat 2015 een minder goed jaar is geweest. De 
weersomstandigheden waren niet ideaal om een grote honingoogst te kunnen verwachten. Toch kon de 
opbrengst hier en daar nog redelijk tot goed genoemd worden. 
 
 
Bestuur 
Het bestuur van de vereniging bestond gedurende 2015 uit de volgende personen: 

Naam functie aftredend herbenoemd 
L. v.d. Bult voorzitter 2017 2013 
S. Swaerts secretaris - 2015 
H. Nijhoff penningmeester 2016 2013 
H. Kleine lid 2018 2015 
H. Bongers lid 2017 2014 
W. v.d. Wetering secretaris 2018  

Eind oktober 2015 heeft dhr. S. Swaerts zijn functie voortijdig neergelegd. Het bestuur droeg mw. W. v.d. 
Wetering voor als secretaris ad interim. Tijdens de extra ledenvergadering op 24 november 2015 nam de 
vergadering per acclamatie deze voordracht over. Zij treedt in het rooster van aftreden van dhr. S. Swaerts. 
Het bestuur vergaderde in 2015 zes keer. Tijdens deze vergaderingen hield het bestuur de vinger aan de pols 
daar waar het de belangen betrof van de vereniging en haar leden. Meestal ging het om zaken van 
organisatorische aard, verenigingsactiviteiten, marktdeelnames, stal locatie, groep Drenthe en de NBV. 
Het bestuur participeerde in de ledenvergaderingen van de NBV. 
 
 
Ledenontwikkeling 
Eind december 2015 telde de ledenlijst 58 leden waarvan dhr. B.Mulder erelid is.  
In 2015 was er één opzegging (L. Muilwijk). 
De gemiddelde leeftijd van de leden is vrij hoog. Het bestuur concludeert dan ook dat aanwas van jongeren 
wenselijk is. In 2016 zal hieraan aandacht worden besteed. 
In 2015  werd drie maal een ledenvergadering uitgeschreven. Een maal in het voorjaar en twee maal in het 
najaar. Er werd op een constructieve en positieve manier deelgenomen aan deze vergaderingen. In het 
voorjaar lag het accent op de jaarstukken. In het najaar werd er aandacht besteed aan de voorstellen met 
betrekking tot de organisatiewijzigingen van de NBV in Wageningen en aan de plannen van de vereniging voor 
het realiseren van een nieuwe les stal in Beilen Noord. In de najaarsvergadering werd besloten om een brief te 
schrijven aan de NBV met kritische kanttekeningen bij de plannen van het hoofdbestuur en deze in afschrift 
ook toe te sturen aan de landelijke NBV afdelingen.  Het hoofdbestuur heeft laten weten hierover in gesprek te 
willen gaan met de vereniging. Een uitnodiging voor een gesprek met het bestuur van de vereniging kan in 
2016 tegemoet worden zien.  
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Activiteiten 
1. Nieuwjaarsvisite: Op vrijdag 30 januari wensten leden en bestuur van de vereniging elkaar een goed en 

gezond 2015 toe tijdens een gezellige bijeenkomst in “De Klipper”  in Zwiggelte; 26 personen waren 
aanwezig. 

2. Soos: Elke tweede zaterdag van de maand was er ‘s morgens, in de bijenstal een soos. Onder het genot van 
een kopje koffie werden ervaringen en ideeën uitgewisseld. Het is duidelijk dat deze activiteit de 
betrokkenheid bij de vereniging en de gemeenschapszin stimuleert. Bezoekers van de soos waarderen het 
onderlinge contact. 

3. Drachtcommissie: Op 2 mei is een aantal imkers naar het koolzaad van boer Bos in Wagenborgen geweest. 
In totaal stonden er een 15 tal volken. 

4. “Groei en Bloei”: In het kader van het 50 jarig bestaan van de vereniging “Groei en Bloei” heeft de 
vereniging een aantal rotondes in en om Beilen ingezaaid met een wilde bloemenmengsel; een mooi 
initiatief dat voor herhaling vatbaar is. 

5. Gemeentelijk Groen Beleidsplan: De vereniging ontving van de gemeente een concept “Groen Beleidsplan”. 
In dit concept geeft de gemeente aan wat haar plannen zijn met betrekking tot onderhoud van het 
openbaar groen.  Het bestuur heeft de inloopavond van de gemeente hierover bezocht. Er zijn plannen om 
van de bestaande gazons een kwart te veranderen in bloemrijke gazons. Dit zal de bijen en andere insecten 
alleen maar ten goede komen. Het bestuur heeft haar waardering over het gemeentelijk Groen Beleid 
uitgesproken. 

6. Nieuwe Les stal: Het opzetten van een nieuwe les stal, voor instructies en educatieve doeleinden,  werd 
opgenomen in het Groen Beleidsplan. Met de gemeente is hierover intensief gecommuniceerd. Op 31 
oktober verzorgde de voorzitter van de vereniging een power point presentatie voor de actie MOEK (mooi 
op eigen kracht). Dit resulteerde in een subsidie van € 1.500,-. Ook het Rabofonds deed een toezegging van 
€ 1.600,- om de nieuwe les stal in combinatie met een Bijenhotel te kunnen bouwen. Les stal en Bijenhotel 
zullen gesitueerd worden in een nieuw aan te leggen wandelgebied in Beilen Noord. Informatiepanelen 
zullen voor wat betreft de vormgeving worden afgestemd met de gemeente. In december werd de 
voormalige fietsenberging van de gemeente gedemonteerd ten behoeve van een eventueel hergebruik 
voor de nieuwe les stal.  Ook scoorde de vereniging een partij tegels; deze konden worden opgehaald uit 
Westerbork.  Kortom: intensieve voorbereidingen in 2015 voor het realiseren van een nieuwe les stal. 
Volgens planning zal de bouw in 2016 worden afgerond. 

7. Markten: In juli en augustus heeft de vereniging deel genomen aan de avondmarkten in Westerbork.  
De belangstelling viel wat tegen en de opbrengst was matig. 
Op 20 juni was de vereniging met een stand aanwezig bij de school in Ees. 
Op 9  juli presenteerde de vereniging zichzelf in een grote stand tijdens de Drentse Rijwielvierdaagse. Er 
was koffie en koek en voor de kinderen gratis ranja. De deelname aan deze markt zal, vanwege het enorme 
succes, ook in 2016 weer plaatsvinden. Wellicht kan deze marktdeelname nog wat verder worden 
opgeluisterd met enkele aardige activiteiten. 
Op 23 augustus tenslotte heeft de vereniging mee gedaan aan de groenfair in Westerbork van “Groei en 
Bloei”. 

8. Cursussen: In 2015 werd samen met groep Drenthe weer een beginnerscursus georganiseerd. Hieraan 
namen ruim 30 cursisten deel. Een van hen (W. Wieten) kon daarna worden ingeschreven als lid van de 
vereniging. De samenwerking met groep Drenthe voor wat betreft de coördinatie van het cursuswerk werd 
door hen in oktober eenzijdig  beëindigd. Een Snuffelcursus werd door de vereniging in Beilen 
georganiseerd. Elf personen hadden hiervoor belangstelling.  

9. Bijengezondheid: De gezondheidscommissie meldt het volgende:  Gelukkig werd de vereniging  niet 
getroffen door uitbraken van ziekten.                        

10. Stalcommissie: In het jaar 2015 zijn er enkele werkzaamheden bij de bijenstal uitgevoerd. Bij de stal aan de 
Beilervaart is twee keer gemaaid en het pad werd tegen onkruid gespoten. 
Bij de stal aan de Hijkerweg werd twee keer blad geblazen, werd er enkele keren geschoffeld en werden 
er cotoneasters geplant. De waterafvoer van de kantine werd zodanig veranderd dat er geen natte plekken 
in de hoek meer konden ontstaan. Ook het dak werd schoon gemaakt. 

11. P.R. commissie: Ook in 2015 heeft dhr. W. Joosten de website van de vereniging nauwgezet verzorgd. 

 
 
 



Financiën 
 

Balans  Eendracht per 31 december 2015 
   

    Activa       

 
2015 

 
2014 

        

Voorraad   €            -  
 

  €            -  

Vorderingen 
  

  €            -  

Spaarrekening  €      5.500,00  
 

 €    4.500,00  

Bank  €         431,52     €       206,96  

    

 
 €      5.931,52     €    4.706,96  

Passiva       

 
2015 

 
2014 

  
 

    

Eigen vermogen   €      4.706,96  
 

 €    3.935,17  

Schulden 
  

  €            -  

Resultaat  €      1.224,56  
 

 €       771,79  

    

 
      

 
 €      5.931,52     €    4.706,96  

    
Winst- en verliesrekening 2015 en Begroting 2014/2015 

         

 
2015 2014 2015 

Inkomsten  Inkomsten   Begroting   Begroting  

        

NBV opslag leden, gastleden, vrienden van  €      1.080,00   €    1.000,00   €    1.000,00  

Markten  €      1.331,34   €       300,00   €       300,00  

Diversen  €                -     €        50,00   €        50,00  

Nieuwjaarsvisite  €         480,00   €       250,00   €       250,00  

Stroom  €           32,88   €       300,00   €       300,00  

Stalhuur  €         104,50   €        80,00   €        80,00  

Sub/Rente  €         506,05   €        75,00   €        75,00  

Totaal inkomsten  €      3.534,77   €    2.055,00   €    2.055,00  

    

 
2015 2014 2015 

Uitgaven  Uitgaven   Begroting   Begroting  

        

Bankkosten (telebankieren)  €           59,33   €        30,00   €        30,00  

Stroom  €                -     €       300,00   €       300,00  

Vergaderkosten  €         288,00   €       120,00   €       120,00  

Secretariaat 2013 
 

 €        50,00   €        50,00  

Markten  €         667,22   €       150,00   €       150,00  

Huur grond bijenstal Beilervaart € 55 per 2 j. 
 

 €        30,00   €        30,00  

Onderhoud stal/verbouwing  €           91,09   €       200,00   €       200,00  

Nieuwjaarsvisite  €         808,00   €       600,00   €       600,00  

Diversen  €         396,57   €       400,00   €       400,00  

Mutatie voorraad  €                -        

Totaal uitgaven  €      2.310,21   €    1.880,00   €    1.880,00  

    Resultaat  €      1.224,56   €       175,00   €       175,00  

 



De kascommissie bestond uit dhr. Jan Hepping en dhr. Hessel Robroch. Dhr. Robroch is in 2016 aftredend en 

dhr. Hepping in 2017. Dhr. W. Spekman was als reserve lid beschikbaar in 2015. 

In financieel opzicht heeft de vereniging het goed gedaan. In 2015 heeft het bestuur besloten om de 

contributie van haar leden niet meer te innen via de NBV in Wageningen. Met ingang van 2016 krijgen de leden 

het verzoek om hun contributie rechtstreeks over te maken op de rekening van Eendracht. 

 

Beilen, maart 2016. 
Wil v.d. Wetering (secretaris) 
 
 

 


