
 
 

 
 

 
 
Subvereniging “ Eendracht” Beilen e.o. 
 
Secr: J. Hepping, Tilkamp 6, 9412 BB,  Beilen 

 
 
Hierbij presenteert het bestuur het jaarverslag 2010, 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 2010, en daarmee de gemeenschapszin binnen de vereniging 
hebben versterkt. 
 
Het jaar 2010 was voor de imker in het algemeen een redelijk honing jaar en door de leden naar het 
koolzaad en heide gereisd.  
 
Ook dit jaar is de vereniging niet door ziekte uitbraken getroffen 
 
Het leden tal van de vereniging is gelukkig wederom gestegen hetgeen wordt weergegeven in 
onderstaand mutatie overzicht. 
 
Een tweetal leden zijn de vereniging ontvallen in 2010 ten gevolge van overlijden te weten: 

• A van de Wetering 
• R. Feijen 

 
Afgevaardigden van het bestuur zijn bij de begravenissen aanwezig geweest en hebben hun 
deelneming betuigd. 
 
 

Aanmeldingen 2010 
• H. Bootsma) 
• I. Timmer Eleveld 

 
 
Het aantal leden bedroeg per ultimo 2010 55 waarvan 1 erelid, 7 gastleden en 1 jeugdlid.  
 
Het bestuur van de vereniging bestond gedurende het jaar 2009 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     
H. Nijhoff2 Penningmeester  8-4-2004  29-4-2007 en 2-4-2010  
A. Wolthuis Lid   27-3-2008 
H. Kleine3 Lid   30-3-2006  2-4-2009  
                                                           
1 Opvolger van de heer L. Bos 
2 Opvolger van de heer W. Kuisten 



H. Bongers Lid   7-4-2005  27-3-2008    
 
 
 
Het ministerie van Defensie heeft gedurende 2010 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 2010 de belangen van de vereniging behartigd en daartoe een aantal malen 
vergaderd. Deze vergaderingen hebben plaatsgevonden op: 

• 20-4-2010 
• 22-6-2010 
• 8-9-2010 
• 9-12-2010 

 
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.  
 
De voorzitter heeft samen met de drachtcommissie het jaarlijkse overleg met de gemeente (op 
wethoudersniveau) aangaande de bijenomgeving gecontinueerd.. 
 
Wegens tijdsgebrek heeft een afgevaardigde van het bestuur de ALV te Wageningen dit jaar niet 
kunnen bezoeken. 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 2010 de voorbereidingen voortgezet voor het 100 jarig jubileum van de vereniging 
in 2012. Hiertoe is het comité bestaande uit de leden: A. Wolthuis, L. van de Bult, M. Timmerman, J. 
Wiechers, en J. Hepping in beraad bijeen geweest op 15-4-2010,28-9-2010,15-10-2010 en 23-11-
2010. Gedurende 2011 zal één en ander verder worden uitgewerkt. Hieromtrent is contact gelegd met 
de Historische Vereniging Beilen ten einde publicitair dit feit ook te memoreren. Een voorlopig 
programma is inmiddels opgesteld. 
 
De groep Drenthe NBV, waarin het bestuur participeert, heeft gedurende 2010 beginners cursussen 
georganiseerd, en is voornemens dit te continueren in 2011. In 2010 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 
 
 
De vereniging ontplooide in 2010 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 Ar te Westerbork op 23-1-2010 waar de leden 
geamuseerd werden door een door de leden Wolthuis en Bongers verzorgde quiz, en waar de 
maaltijd goed was verzorgd. De bijeenkomst werd goed bezocht. 

• De koolzaadreis naar het vertrouwde adres van boer Bos. 
• De voorjaarsvergadering met een lezing van dhr. Heller op 26-3-2010. 
• De open imkerdag op 10-7-2010 met aansluitend de jaarlijkse barbecue voor de leden.. 
• De vereniging heeft geparticipeerd op een tiental markten te Westerbork, 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.  

• De najaarsvergadering is gehouden op 11-11-2010 waarbij de heer M. Koster, Groen beheer 
van de gemeente Middenveld, de beheersplannen van de gemeente besprak.  

 

                                                                                                                                                                                     
3 Opvolger van de heer H. Oostenbrink 


