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Aanwezig: Alfred Hobrink, Caroline Korte, Rob Kraaijeveld , Gert Mulder, Henk vd Wal, Emile 

Beumkes, Rudi Elshof, Jaap Bolier, Bea Mulder, Joop Hammink, Martien Voskamp, Jan 

Lebbink, Henk Rozie, Margriet en Henk Kleijer, Hans en Loes Smid, Ben Korte  

Afgemeld: John Bouwmeester, Jelle Schuringa,  

 

1. Opening 19.30 uur 

2. Ingekomen /verzonden stukken 
 

Geen ingekomen stukken 

3. Jaar verslag secretariaat Caroline leest het jaarverslag voor, zie bijlage 

4. Financieel Jaarverslag/jaarrekening 
penningmeester 
Verslag kascommissie 
 

Alfred leest het verslag van de kascommissie voor 
(zie bijlage) 
Jaap geeft aan dat kascommissie het advies geeft 
om de beide rekeningen, vereniging en bloemen 
voor bijen, samen te voegen. Verder geven ze aan 
dat ze zich zorgen maken m.b.t. de huidige wijze van 
honingverkoop. 
Antw: dit wordt verder op in de vergadering 
besproken. 
 
Rob legt het financieel verslag uit (zie bijlage) 
Rob geeft aan dat we voldoende geld hebben, maar 
als we zo door gaan we interen en we over een jaar 
of 10 op 0 zullen uitkomen, hierom heeft het 
bestuur gemeend om de huur van de stalplaatsen te 
verhogen naar 10,--/plaats. ALV gaat hiermee 
akkoord. 
Jaap stelt voor om de contributie te verhogen zodat 
alle leden extra betalen. Bestuur gaat dit verder 
uitwerken en komt hier nog op terug. 
Joop stelt voor om ook het gezamenlijk inkopen van 
spullen uit te zoeken. Kijken of alle leden het 
hiermee eens is en er dan beleid van te maken. 
 
Kascommissie 2018: Jaap, John en Ben als reserve 
Hans wordt bedankt voor zijn medewerking de 
afgelopen jaren. 

5. Bestuursverkiezing 
 

Gert is aftredend en herkiesbaar 
Verder heeft het bestuur een andere taakverdeling: 
het voorzitterschap zal door Gert worden 
overgenomen van Alfred 
 
Alfred geeft aan dat een ieder wordt uitgenodigd 
om zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid voor 
de ALV 2018, ondanks het feit dat niemand van het 
bestuur op dit moment weg wil. 

6. Pauze  

7. Verslag stalcommissie Verslag wordt voorgelezen en toegelicht door 
Gert(zie bijlage) 
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Er is een aanvulling gemaakt voor het huishoudelijk 
reglement t.b.v. verhuur van de apparatuur van de 
vereniging.(zie bijlage) 
 
De stalavond is men voornemens meer inhoud te 
geven door bijvoorbeeld iemand uit te nodigen voor 
een lezing 
Verder wil men meer dingen samen doen, ondanks 
het feit dat imkeren een erg individuele bezigheid is. 
 
Henk Rozie vraagt hoe we omgaan met het gebruik 
van de apparatuur door niet-leden.  
Antw: in principe doen we dit niet 

8. Verslag kraamcommissie Alfred geeft aan dat hij stopt met de 
kraamcommissie en dat dit wordt overgenomen 
door Rudi Elshof en Henk vd Wal 
 
Verslag wordt voorgelezen en uitgelegd door Rudi . 
- er is teveel honing ingekocht 
- Wordt voorlopig niets meer ingekocht totdat een   
   honingsoort op is. 
- honing wordt opgeslagen in een kast op de kraam. 
- er wordt inzichtelijk gemaakt wat loopt en er  
   wordt selectief ingekocht 
- de uitstraling van de kraam wordt verbeterd 
- er wordt uitvraag gedaan naar wie de kraam wil  
   bemensen. Door de kraamcommissie wordt dan   
   een rooster gemaakt. Kun je niet op die dag dan  
   ben je zelf verantwoordelijk voor vervanging. 

9.  Rondvraag Martien: wat is de sanctie op verkeerd cq niet 
opgeruimd/schoongemaakt materiaal 
Antw. Gebruik van apparatuur wordt gemeld bij 
stalcomm. En die spreken de mensen daar op aan. 
 
Margriet: is het mogelijk om potjes heidehoning van 
250gr in te brengen? 
Antw: nu nog niet, maar als er weer voorraad nodig 
is dan kan dat wel. 
 
Emile: is er interesse in een honingkeuring voor 
vereniging. 
Antw: in principe wel, bestuur gaat iom Emile dit 
verder afspreken 
 
Henk Rozie:  

 vuilnis opruimen. Iedereen dient zijn eigen 
rotzooi op te ruimen omdat er geen vuil 
wordt opgehaald. Dit brengt nl kosten met 
zich mee. 
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Antw: wordt ondersteunt. 
Rob geeft echter aan dat we nu een aanslag hebben 
gekregen voor vast recht van 83,--. Hij gaat hier 
achteraan en mochten we dit niet ongedaan kunnen 
maken dan is zijn voorstel om bijvoorbeeld een 
grijze container aan te schaffen en die dan een keer 
of 4 per jaar te laten legen. 
 

 Voorstel om op een avond of een dag 
iemand uit te nodigen om imkers meer 
kennis te geven van de flora en fauna van 
de tuin. 

Antw: Gert gaat dit meennemen in het voorstel van 
de stalcommissie 
 

 Voorstel om een hoekje van de tuin vrij te 
maken voor theeplanten zodat bezoekers 
hun eigen thee kunnen maken. 

Antw: wordt door de tuingroep meegenomen 
 

 Henk vraagt om hulp bij educatie, m.n. 
administratief 

Antw: bestuur gaat er mee bezig 
 
Rudi: voorstel om in de komende winter een lezing, 
film oid te vertonen om het verenigingsgevoel te 
verhogen en het kan leerzaam zijn. 
Antw: wordt meegenomen in de voorstellen van de 
stalcommissie 
 
Joop: wie beheert de website 
Antw: dhr Verkade i.s.m. Caroline 
 

10. Sluiting vergadering 21.45 uur 

 

 

 


