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Algemeen 

2020 begon als een heel gewoon jaar, met voor velen de hoop op goed groeiende 

volkjes, mooie verenigingsactiviteiten, goede opbrengsten en gematigde 

weersomstandigheden. 

Het liep echter anders. De al begin dit jaar in China gesignaleerde epidemie 

veranderde in een pandemie, die vanaf februari, maart het hele land in zijn greep zou 

houden. Ook verliep de zomer, evenals de vorige twee, extreem warm en droog. 

Verminderde contacten tussen de imkers, en studiedagen die niet door konden gaan, 

maakten dat we niet zeker wisten hoe de honingopbrengst dit jaar was geweest. 

 

Bestuur 

Het bestuur bestond dit jaar uit: 

L. v.d. Bult  voorzitter, vanaf 18 juli functionaris PR en Educatie 

H. Nijhoff  penningmeester 

M.J. Blans  secretaris, vanaf 18 juli voorzitter 

H. Bongers  bestuurslid, vanaf 18 juli opgevolgd door 

J. vd Leur 

M. Siebelink  bestuurslid, vanaf 18 juli bestuurslid 

 

Op de ALV werd afgesproken dat de diverse functies niet meer jarenlang door een 

en dezelfde persoon zouden worden ingevuld, maar dat men maximaal 6 jaar in het 

bestuur zou plaatsnemen. Het rooster van aftreden is bindend, en wordt bij opvolging 

overgenomen, zodat het soms voor kan komen dat men iets langer in het bestuur zit. 

Op die manier proberen we een dynamischer vereniging te worden, die meer door de 

leden wordt gedragen. 

 

Ledenontwikkeling 

In 2020 hebben 6 leden hun lidmaatschap opgezegd, en mochten we 4 nieuwe leden 

verwelkomen. 

 

Activiteiten 

 Nieuwjaarsvisite 

De nieuwjaarsvisite kon gelukkig nog wel doorgaan. Op 24 januari hadden we een 

leuke avond in De Huiskamer in Ansen, met Oudhollandse spelletjes, die door Agnes 

de Bruin glansrijk werden gewonnen. 

Soos 

Al snel werd ons land geconfronteerd met een algehele lockdown. Het was een hele 

vreemde gewaarwording. Maandenlang een lege agenda, geen theater, geen film, 

geen café was meer open. Thuis werken werd het devies. Handenwassen, geen 

handen geven, ventileren en anderhalve meter afstand zal vanaf dat moment ons 



nieuwe leven worden. Ook de soos kon maandenlang niet doorgaan, totdat we in juni 

2020 besloten dat het mogelijk moest zijn om de soos buiten te houden, met stoelen 

op anderhalve meter afstand. Gezien de goede opkomst iets waar iedereen naar had 

uitgekeken. In de winter konden we (nog heel even) uitwijken naar zaal Muller. 

 Open imkerdag 

Ging dit jaar niet door! 

In plaats daarvan hielden we op 18 juli de eerste outdoor Algemene Leden 

Vergadering. Op deze vergadering vond een bestuurswisseling en een nieuwe 

bestuursstructuur plaats. Gevolgd door een heel gezellige barbecue. 

. Rijwielvierdaagse en markten 

Vonden dit jaar ook geen doorgang, net zo min als de studiedagen van de NBV in 

het najaar. 

 Kerstattentie 

Omdat we als vereniging weinig voor elkaar hebben kunnen betekenen dit jaar, werd 

besloten alle leden een kleine kerstattentie (kaarsje) te gaan brengen. Een gebaar 

dat zeker op prijs werd gesteld. 

 

Commissies: 

 Stalcommissie 

Huig Bongers: 

In verband met Corona heeft Huig een aantal malen blad geblazen, zonder de leden 

uit te nodigen. Ook heeft hij een aantal keren onkruid bestreden, en Wiebe heeft het 

gras voor de stal kort gehouden. 

Wiebe en Huig hebben in februari de stal opgeruimd en overbodige spullen naar de 

stort gebracht (plaatmateriaal, oude raten en kasten, isolatiemateriaal met schimmel, 

kromme planken). 

Verder zijn ook de bramen gesnoeid. 

 Kascommissie 

Ook de kascommissie kon vanwege Corona de kas niet komen controleren. 

 Drachtcommissie 

Lute vd Bult: 

De honing opbrengst was behoorlijk goed. 
Het koolzaad bloeide betrekkelijk vroeg. Op 9 april de bijen naar het koolzaad 
gebracht. 
Opbrengst was goed. 
De zomeropbrengst was ook behoorlijk goed. 
De heide liet het afweten. In het najaar zag je bijen nog massaal op de klimop zitten. 
  PR en Educatie 
Lute vd Bult: 
Wat de les stal betreft, weinig nieuws. 
Op 27 juni een scouting opkomst van de Bevers gehouden bij de les stal. 
Kinderen hebben, in de stromende regen naar planten en bloemetjes gezocht. 
Ze hebben uitleg gehad over het bijenhotel en over de honingbijen. 
Na afloop kreeg ieder een potje honing mee. 
Het was een interessante en leerzame ochtend geweest, zo vertelde de leiding van 
de groep later. 


