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---------------------------------------------------------------------het bestuur wenst u

een gezond en gelukkig Nieuwjaar
en hopen u weer bij diverse activiteiten te ontmoeten

---------------------------------------------------------------------van de voorzitter
2015 loopt ten einde. Ons werk in de bijen staat op een laag pitje. Het is de tijd om terug te
kijken op het afgelopen jaar en plannen te maken voor het volgende jaar.
Terugkijkend op het verenigingsjaar kunnen we constateren dat er weer veel activiteiten zijn
georganiseerd voor onze leden. Er zijn veel doppenprojecten georganiseerd en doppen geleverd.
Verschillende cursussen en regionale bijeenkomsten zijn georganiseerd. En tenslotte zijn er
weer een groot aantal actievolkjes geleverd voor beginnende imkers. Kortom veel activiteiten
waar we als vereniging al jaren sterk in zijn. Het lijkt daarom als vanzelfsprekend dat elk jaar
deze activiteiten weer plaatsvinden. Maar dat is het niet! Deze activiteiten komen vooral tot
stand door de vaak grote inzet van de mentoren in onze vereniging. Het zijn deze mentoren die
raszuiver teeltmateriaal leveren aan onze leden en waar je terecht kunt met vragen, advies en
praktische ondersteuning. Deze ondersteuning gaat vaak verder dan vragen over Carnica’s.
Onze mentoren doen dat met plezier. Maar de druk op hun inzet wordt daardoor ook wel eens te
hoog. Ik wil terugblikkend in het bijzonder de mentoren danken voor hun grote inzet in onze
vereniging.
Nog niet in alle regio’s hebben wij voldoende mentoren. Voor wat betreft het nieuwe jaar hoopt
het bestuur dat er zich meer ervaren leden willen aanmelden als mentor. Ook willen we in het
nieuwe jaar de samenwerking tussen mentoren in de regio en tussen de mentoren en de
imkerverenigingen/afdelingen vergroten.
Dit jaar hebben enkele van onze leden deelgenomen aan het Arista Bee Researchproject. Het
betreft een project gericht op het telen van een bij die in staat is de omvang van varroa in een
volk zelf te beheersen. De telers hebben eerste positieve resultaten bereikt. Het wordt spannend
of volgend jaar deze ontwikkeling – die voor elke imker van belang is - kan worden voorgezet.
Overigens kan dit project volgend jaar nog volop ondersteuning van ons imkers gebruiken,
zowel door mee te doen in het project als door financiële ondersteuning.
Tot slot wil ik u namens het bestuur gezellige feestdagen en een gezond 2016 toewensen.
Jos Römgens

---------------------------------------------------------------------Ook in 2015 willen we weer diverse activiteiten organiseren.
Zodra de ideeën verder zijn uitgewerkt, zullen we u daarover berichten.

Voorstellen en ideeën van leden zijn zeer welkom.

voorlopige planning
5 maart
april/mei
mei/juni
juni/juli
okt/nov

Algemene LedenVergadering ‘s middags – sprekers
1-dags cursus(sen) koninginnenteelt
doppenprojecten
actie volkjes voor basiscursisten
najaarsbijeenkomsten

----------------------------------------------------------------------

GEZOCHT!

BESTUURSLEDEN

Antoinette Stapel is medio 2015 vanwege drukke werkzaamheden tussentijds
afgetreden.
Dennis van der Waals zal maart 2016 stoppen met zijn bestuursfunctie.
(Tineke Brascamp zal de functie van secretaris gaan vervullen en Ad van Houten zal de
ledenadministratie overnemen)
Peter Schallenberg kan vanwege uitbreiding van zijn dagelijkse werkzaamheden na
maart geen deel meer uitmaken van het bestuur.

Wij vragen leden die bereid zijn om samen met de andere bestuurleden
de activiteiten te organiseren om zich te melden.
(inlichtingen bij een van de bestuursleden)
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