Inbinden van BIJEN
Belangstellenden kunnen hun jaargang 1993 in laten
binden. De prijs zal ± ,f 35,- bedragen. U kunt de
jaargangen vóór 1 september a.s. sturen aan:
Secretariaat VBBN, t.a.v. M.J.E.M. Canters
Grintweg 273, 6704 AP Wageningen
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Dick Vunderink
M'n tweede Algemene Vergadering achter de rug en deze
154 was minder spannend. Dat was te verwachten; er waren niet
zulke belangrijke besluiten aan de orde als vorig jaar. Even
vreesde ik dat we al voor de lunch de agenda zouden
afwerken, maar de bestuursverkiezing leverde een
amendement op en dat kostte wat tijd. Het amendement werd
echter verworpen en het voorstel van het bestuur werd met
vrijwel algemene stemmen aanvaard en zo verwelkomen we
de heer Van Westrheenen in het bestuur. Daarna hebben we
lang stil gestaan bij het beleidsplan. Er kwamen veel vragen
en dat haalde naar het gevoel van anderen de vaart uit de
vergadering: of dit niet beter besproken kon worden in de
groepsvergaderingen? Dat moet daar zeker gebeuren, maar
het mag op de AV evenmin ontbreken. De AV hoort zich uit
te spreken over het voorgestelde beleid. Maar de vraag leerde
mij dat we de behandeling ervan beter moeten organiseren.
Dit staat al op de agenda van de bijeenkomst met de
groepsbesturen op 23 april.
Zo werd het een lange, rustige. af en toe wat saaie
vergadering met een goede sfeer. Dat is fijn na de turbulentie
van vorige jaren, maar ook dit moet niet te lang duren.
Volgend jaar zullen we proberen wat onderwerpen op te
voeren waar we onze tanden weer in kunnen zetten.
Ik was dankbaar dat ik de vergadering kon leiden, terwijl ik
me dat niet had voorgesteld toen ik in oktober aan de hartbewaking lag. Het gaat gelukkig steeds beter.
In de rondvraag, maar ook via brieven aan het HB, in
gesprekken en opnieuw in het vandaag verschenen BIJEN
klinkt de ongerustheid van leden over de toekomst van de
bijenhouderij als de bezuinigingen van de overheid steeds
verder gaan. Onderwijs via de AOC's lijkt nu aan de beurt en
onze wetenschappers uiten hun ongerustheid over het
voortbestaan van het wetenschappelijk onderzoek. De
ongerustheid wordt uitgesproken door mensen die goed thuis
zijn in de bijenhouderij en is oprecht en serieus. Wij delen die
zorg en proberen al wegen te vinden om de effecten te
verminderen. Anderen verwachten niet veel daarvan omdat
men wijst op de verdeeldheid in de imkerij met de vijf
bonden die geen gemeenschappelijkheid kunnen vinden. Ik
beweer niet dat de Bedrijfsraad een hecht blok vormt, maar
dat de neuzen alle kanten op staan is een achterhaald beeld.
Wij vinden elkaar, zeker als het om de relatie met de
overheid gaat. Maar dat de buitenwereld het 'vreemd' vindt
dat er vijf bonden zijn, kan ik begrijpen. Een fusie zou onze
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positie zeker verstevigen. maar is ook weer geen recept voor
al onze wensen of problemen.
Ik maak me zorgen over leden die van Wageningen
verwachten dat men precies terugkrijgt wat men aan
contributie betaalt.
Een voorbeeld: 'Laten we stoppen niet de f 5.- voor de
Ambmsiushoeve want die werken alleen voor de hommeltelers.' Ten eerste is men dan slecht genitimneerd en ren
tweede ligt daar onze enige kans voor praktijkonderzoek
oek rm
daarop moeten we zuinig zijn. En ik hoor soortgelijke
geluiden in de jaarvergaderingen van de andere bonden.
Elke imker heeft uiteraard zijn eigen belang en als dat niet
goed verzorgd wordt, moeten we dat horen. Maar daarnaast
moet elke imker ook oog hebben en verantwoordelijkheid
nemen voor het grotere belang van de hele imkerij. Ja. en ook
daaraan meebetalen want op een of andere manier heeft hij of
zij daar voordeel aan. Het gaat om het zoeken van
steunpunten. ingangen bij afdelingen van de overheid, van
alternatieven om zelf te doen wat anderen niet meer doen.
En gelukkig is er een grote groep mensen die zich voor dat
belang vrijwillig inzet. Kijk alleen eens in BIJEN van april
naar de activiteiten voor koninginneteelt. En die groep
vrijwilligers, in besturen en commissies, is gebaat bij de
steun van alle imkers. Zij hebben niet altijd het gewenste
succes. Veel grotere groeperingen dan wij stoten hun neus bij
de overheid. Maar juist nu het moeilijker wordt is het
belangrijk dat wij allemaal begrip tonen voor de veranderingen die zich buiten onze wil en invloed voltrekken. En dat
wij mee willen denken over oplossingen, ook als we die
minder aangenaam vinden. Onze bonden, een Bedrijfsraad of
een gefuseerde imkerij ontleent uiteindelijk zijn kracht uit de
mate waarin de leden zich achter het bestuur opstellen.
Anders worden wij heel snel uiteengespeeld. Ik doe dan ook
een beroep op alle imkers van alle bonden om die steun aan
hun besturen te geven.
En ik herhaal wat ik op de AV zei. Wij hebben veel kracht en
deskundigheid in onze VBBN. En wij kunnen een heel eind
op eigen benen komen. En wij blijven de overheid
aanspreken op steun voor zaken waarvoor wij te klein zijn,
maar waarvan het maatschappelijk belang alom wordt
erkend.
En na deze preek sluit ik snel af met een zucht over het late
voorjaar.artikel 898 mei
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Met de bijen naar het buitenland!
Om met de bijen of koninginnen naar het buitenland te
reizen heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Deze kunt
u krijgen bij de directeur van de RVV (Rijksdienst voor
Keuring van Vee en Vlees) van de regio waarin u woont.
Liefst één maand van tevoren aanvragen.
De adressen van de regionale RVV' s zijn op te vragen bij
het secretariaat van de VBBN (zie achterin dit nummer).
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FAMILIEBERICHTEN

Bijentour Enschede 5 juni
Op zondag 5 juni a.s. organiseert de subvereniging Enschede
van de VBBN weer de bekende "Bijentour". Dit is een
jaarlijks terugkerende manifestatie in een van de mooiste
parken van Enschede. Het Wageler. Door middel van
demonstraties en exposities worden de vele aspecten van de
imkerij belicht.
Vanwege het geweldige succes in het afgelopen jaar zal de
wedstrijd "Wie presenteert de meest excentrieke, de meest
kunstzinnige of de meest revolutionaire bijenwoning?" weer
worden gehouden. Wij stellen f 250,- aan prijzengeld
beschikbaar!
Ga deze uitdaging aan, wij garanderen u een prachtige dag en
misschien wint u "de prijs".
Voor het eerst dit jaar een Zwermenmarkt; een ieder kan zijn
zwerm aanbieden.
Het depot van Het Bijenhuis presenteert de nieuwste snufjes
op het gebied van de imkerij.
Graag nodigen wij u uit om, hetzij deel te nemen aan "de
wedstrijd" of om gewoon eens te komen genieten van onze
schitterende hobby, bijenhouden en bijen houden.
Voor inlichtingen en wedstrijdreglement kunt u contact
opnemen met: A.M. Spit. Stemlandeweg 21, 7548 BV
Enschede. Tel. 053-282703.

Op 23 februari 1994 overleed op 66-jarige leeftijd
WILLEM FREDERIK PETRUS VAN DEN BROEK
Hij was een actief lid van onze subvereniging. Hij zette
zich in voor de teelt van Carnica's en voor de verbetering
van de bijenweide.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.
Bestuur en leden
VBBN subvereniging Voorne Putten

Na een korte ziekte is in februari op 84-jarige leeftijd in
Overasselt overleden onze imkervriend
L. VAN DE BURGT
Hij is zeer lang lid geweest van onze afdeling en was ruim
55 jaar imker.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.
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Bestuur en leden
LLTB afdeling Mookerheide

Op 19 februari jl. is op 72-jarige leeftijd overleden ons
trouwe en zeer gewaardeerde lid
HARRIE VAN HOUTUM

Voor de meesten zeer onverwacht, is op 28 januari jl.
overleden

In de tien jaar tijd dat Harrie lid was van onze vereniging,
hebben we hem leren kennen als een goede vriend en
toegewijd imker. Wij zijn dankbaar voor alles wat Harrie
voor onze vereniging heeft betekend.

TOON BLAAS

Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn familie.

Toon was reeds van jongsaf aan een zeer bewogen imker.
Hij sn
was m
meer
waarvan
m dan
dm 35
3 j jaar
j G lid van
w oonze
w e afdeling,
p~elingrwmeer dan 20 jaar secretaris. In die hoedanigheid was hij de
steunpilaar van de afdeling, zeker in de periode dat wijlen
P.A.M. van Dongen zijn beste krachten aan het
hoofdbestuur gaf.
bff.bestuur
Ook was
praktijkleraar bijenteelt en heeft
was Toon
Toon pmlctijkle.raar
heeft hij velen
de
de liefde voor het
bet imkeren
imkeren bijgebracht. Echter
Echter de
de ervaren
ervaren
imker ging m
ook
raad of
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k graag naar Toon om raad
of wilde even
een klankbord.
Naast imkeren was de natuur zijn lust en zijn leven. Toen
Twn
Toon om gezondheidsredenen
gezondheidsredenen zijn bijen had opgeruimd,
was hij vaak aan de Slaakdam te vinden, waar hij geboren
en getogen was. In het natuurgebied
nanturgebied daar
daar kende
kende hij de
meeste plantjes bij naam en toenaam.
Wij gedenken Toon als een zeer bewogen en rechtschapen
rechtschapen
imker en wensen zijn echtgenote
sterkte
echtgenote Matty heel veel sterkte
verlies te verwerken.
om dit verlies
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16 februari
februari 1994
1994 overleed op 77-jarige
'PI-jarige leeftijd
Op 16
WILHELMES
EVERHARDUS BERNARDUS WILHELMES
SCHOENMAKERS
SCHOENMAKERS
Schoenmakers
Schoenmakers was een gewaardeerd lid van onze
onze
vereniging. Hij had grote liefde
liefde voor zijn bijen en de
natuur.
Onze
Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en familie.

subverenigingWesterwolde
Bestuur en leden VBBN subvereniging
Westerwolde

Bestuur en leden
NCB bijenhoudersvereniging Steenbergen
Steenbergen
1

1
.....................................................................................................................................................................................................................
*..

)

maandblad roor
voor imkers
meandMwl
imkhn mei
mei 1994
1994 verenigingsnieuws
verenigingsnieuws

