
Imkersvereniging Brummen en Imkersgilde  

Bestuursvergadering 27 november 2018, kort verslag
Aanwezig: Rob, Gert, Henk, Marian

Afwezig: Alfred

1. Opening:  door Gert

2. Mededelingen: Foto’s van de stal schoonmaakbeurt zijn op de site geplaatst.

3. Ingekomen en verzonden stukken 

 Offerte van de Marktparasolman. 

 Oxaalzuurbehandeling, mail van Jelle. Aktie loopt.

 Ledenvergadering Wageningen op 13 december. Gert gaat.

 

4. Vaststellen agenda

Educatie toevoegen., wordt 4a.

   4a. Educatie

We vragen Henk Rozie wat er nog beschikbaar is aan brieven en draaiboeken.

We bespreken daarna hoe verder te gaan met Educatie. Streven is om de scholen  in 
januari te benaderen met een brief. 

5. N.a.v. Verslag bestuursvergadering 30 oktober 2018

 KvK registratie is op orde.

 We maken een afspraak met Frans Verkade voor optimalisatie van de 
website. dit nog gebeuren.
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 Evaluatie markten, Rhienderense markt, “Volgend jaar willen we wel 
meedoen.”

 Basiscursus Imkeren. We wachten op reactie t.a.v. data van Wouter 
Schouwstra.

 Vlechtcursus loopt goed. Foto’s komen op de site.

 Gebruik apparaten. Dit punt agenderen voor de jaarvergadering.

 Verbanddoos: We schaffen een “B-koffer” aan voor de stal. De Stalcommissie 
zal verantwoordelijk zijn voor de koffer en evt aanvullingen. 

 5 januari definitieve datum voor nieuwjaarsbijeenkomst. Stamppottenbuffet. 

 12 februari, definitieve datum voor Jaarvergadering.

 Voortgang en plannen voor tuin in Leuvenheim worden besproken.

 Gebruik van eigen (tuin-)gereedschap en andere hulpmiddelen. Mededeling 
tijdens de jaarvergadering.

6. Rondvraag

 “Tondense bos” We nemen contact op met de bewoners i.v.m. aanbod 
plaatsen bijenkasten. Welke dracht is te verwachten?

 In februari 2019 zal de gemeente werkzaamheden aan de Voorsterweg gaan 
uitvoeren. 

 Voor leden is er de mogelijk om tussen 19.30 en 20.00 uur aan te sluiten bij de
bestuursvergadering. Marian mailt vooraf de datum, tijd en plaats.

Volgende vergadering staat gepland op:

Dinsdag 15 januari 2019 om 19.30 uur
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