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

Hierbij presenteert het bestuur het jaarverslag 2011, hetwelk een succesvol jaar voor onze vereniging
mag worden genoemd. De vereniging was succesvol in het aanwerven van leden, bij het organiseren
van activiteiten, en staat er financieel goed voor.
Het is verheugend waar te nemen dat vele leden hun betrokkenheid bij de vereniging hebben getoond
in het jaar 2011, en daarmee de gemeenschapszin binnen de vereniging hebben versterkt.
Het jaar 2011 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 verregend.
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.
Begin 2012 bereikte ons het treurige bericht dat ons gewaardeerd lid Herman Luiken ons is ontvallen.
Afgevaardigden van het bestuur zijn bij de begrafenis aanwezig geweest en hebben hun deelneming
betuigd.

Aanmeldingen 2011
•
•
•
•
•
•
•

Alberts R.R.
van Berg E
De Grijs H.
Lomulder J.
Luiken G.
Wetering v/d A.
Zeeweuster W.F.

cursist per 2012
vervolg lidmaatschap na cursus in 2011
cursist per 2012
cursist per 2012
vervolg lidmaatschap na cursus in 2011
vervolg lidmaatschap na cursus in 2011
cursist per 2012

Hiermede kan met name het succes van de cursussen als belangrijk geconcludeerd worden.

Afmeldingen 2011
•
•
•

H. Dekker
A. Vink
J. Haak

per 1-1-2012 overgegaan naar de afdeling Ruinen
om gezondheids redenen
geen reden opgegeven

Het aantal leden bedroeg per ultimo 2011 57 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
1
J. Hepping
2
H. Nijhoff
A. Wolthuis
3
H. Kleine
H. Bongers

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

30-9-2000
30-3-2006
8-4-2004
27-3-2008
30-3-2006
7-4-2005

8-4-2004 & 29-3-2007,27-3-08, 2-4-09
2-4-2009
29-4-2007 en 2-4-2010
31-3-2011
2-4-2009
27-3-2008 en 31-3-2011

Het ministerie van Defensie heeft gedurende 2011 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 2011de belangen van de vereniging behartigd en daartoe een aantal malen
vergaderd. Deze vergaderingen hebben plaatsgevonden op:
• 07-03-2011
• 14-04-2011
• 16-06-2011
• 07-09-2011
• 09-11-2011
• 23-11-2011
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.
De ALV te Wageningen is bezocht door de voorzitter en de secretaris. Voor verdere informatie wordt
verwezen naar de website van het NBV.
Daarnaast heeft het bestuur geparticipeerd op vergaderingen uitgeschreven door de NBV groep
Drenthe, en aldaar de verenigings belangen behartigd.
Het bestuur heeft in 2011 de voorbereidingen voortgezet voor het 100 jarig jubileum van de vereniging
in 2012. Hierover heeft het comité bestaande uit de leden: A. Wolthuis, L. van de Bult, M. Timmerman,
J. Wiechers, J. Comello en J. Hepping diverse malen vergadert. Op 12-3-2012 zal de gemeente
Midden Drenthe een honing boom worden aangeboden alsmede een steen met een herdenkings
plaquette. Op 2-6-2012 zal een historische markt worden georganiseerd aan de Hijkerweg. Alsdan zal
het boek aan de leden worden overhandigd.

De groep Drenthe NBV, heeft gedurende 2011 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.
1

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

•
•
•
•
•
•
•

Een herhaling van de gezondheids cursus bijen. Een zevental leden participeerde.
De nieuwjaarsbijeenkomst in het gezellige Raadhuis te Beilen op 21-1-2011 waar de leden
geamuseerd werden met een door de leden Koerts en Hepping verzorgde Oudhollandse
spelletjes avond, en waar de maaltijd goed was verzorgd. De bijeenkomst werd goed bezocht.
De koolzaadreis naar het vertrouwde adres van boer Bos.
De voorjaarsvergadering
De open imkerdag 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.

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 2011 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 2010,
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.
Het bestuur is voornemens om de leden in 2012 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 2012 toewensende,

Beilen
1-1-2012

J. Hepping
Secretaris

Verslag Dracht commissie
Commissie dracht heeft niet zoveel te melden. Koolzaad reis weer goed bezocht. Pl.min. 30 volken op
koolzaad.
Opbrengst goed.
Persoonlijk maak ik mij zorgen om het snoeibeleid in het buitengebied. Er wordt te rigoreus gesnoeid
m.i.
Misschien kunnen we dit nogmaals bij de gemeente kenbaar maken.
Heide was, wat mijn volken betreft, goed.
Zomerdracht was er niet of nauwelijks.

Verslag Stalcommissie

Gedurende het jaar zijn er wat opruim werkzaamheden verricht, de leden welke van de stal gebruik
maken houden het gras kort. De hoop zand is naar achteren gewerkt en verdeeld en de tegels die er
nog lagen zijn gebruikt voor een plaats om eventueel nog kasten te kunnen plaatsen.
Ook is er nog zand en tegels naar achter de stal gegaan voor een plaats voor de aanhangwagen.
Kasper en Henk Nijhoff hebben het dak van de kantine waterdicht gemaakt.
Deze herfst voor aanvang van een bijensoos is er door een aantal leden het blad geruimd .
Dit is door een aantal leden later nog een keer gebeurd.
Bij de stal aan de beilervaart is het gras 2 keer gemaaid en het pad 2 keer gespoten tegen onkruid en
is in gebruik door 1 lid. De stal aan de hijkerweg word gebruikt door 2 leden en de bijen van de
vereniging.
Huig Bongers
25-1-2012

Verslag Commissie Gezondheid
Geen bijzonderheden te melden over 2011.
Huig Bongers
25-1-2012

Verslag beheerder website Eendracht, jaar 2011
Dit jaar hoofdzakelijk bezig geweest met het actueel houden van de pagina’s. Onder andere
nieuws over de viering van het 100-jarig bestaan van onze vereniging.

Groeten,
Wim
13-2-2012
Verslag Promotie 2011 activiteiten `Eendracht`
Ook in 2011 hebben er eventuele jonge imkers onze bijenstal bezocht.

Zowel in schoolverband als individueel.
Traditioneel werden ze verwelkomt met ranja en honing op een toastje.
Voor kinderen zijn er pr-materialen in de vorm van folders en tekeningen.
De jaarlijkse landelijke open-dagen zijn weer goed bezocht,
wij in Beilen hebben altijd een dag. Op de zaterdag.
Zeker goed voor de contacten waren de buren goed vertegenwoordigd.
Aansluitend was er een barbecue-avond voor alle leden,welke ook weer goed bezocht werd.
De maandelijkse soos in de bijenstal is altijd gezellig.
De laatste bijennieuwtjes worden hier uit gewisseld.
Een druk bezochte nieuwjaarsreceptie waarin het fanatieke van de imker naar
boven kwam doormiddel van spelletjes.

A. Wolthuis
10-2-2012

