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Imkervereniging Haarlem en Omstreken 
Secretariaat: Rockaertsduinweg 1, 2042 DA Zandvoort 

IMKERVERENIGING HAARLEM EO: NL46 TRIO 0197 820 719   
 

notulen jaarvergadering 2014 
 
De Algemene Ledenvergadering werd op dinsdagavond 11 februari 2014 in de grote zaal 
van Stay Okay, Jan Gijzenpad 3, 2024 CL Haarlem gehouden. 
Aanwezig waren Pieter Dhont, voorzitter, Gonneke Botman en  Rieks Bulthuis 
(Penningmeester),  
                         
1. Opening door  de Voorzitter met aandacht voor het overlijden van Daan de Wilde. 

Afmeldingen:  Quirijn Sengers; Cyrus Ottenhof; Jeroen van der Woude;  T.Stout;     
Raymond van der Poll; Fam. Treep Verdegaal; Margo Bakhuis; Hester Ris Lambers; 
Jurre van de Bosch; Pim Lemmers, Joost Schrijvers, Sylvia te Beest en Agne Keizer. 
Aanwezigen: Jeltje Poort; Jan Kees Boer; Sint Jan Tiesma; Wil Maris; Hans Spijker; 
Elja van der Have; Ton Rutten; Rieks Bulthuis; Pieter Dhont; Falco Bloemendal; Bert 
Hobbelen; Rigarda Hartog; Tanja Vet en G.Botman. 
Ingekomen stukken zie punt 4 en 5  

 
2. Jaarstukken 2013 

a. de notulen van de jaarvergadering 2013 geven geen aanleiding tot en het stellen 
van vragen, met dank aan secretaris. 

b. Het jaarverslag 2013 geeft geen aanleiding tot op- en aanmerkingen en wordt als 
zodanig vastgesteld. 

c. verslag van de kascie: de kascie. heeft de financiën van de vereniging in orde 
bevonden. De administratie gaf een getrouwe weergave van het gevoerde 
financiële beleid. Waarop de ALV het bestuur decharge verleend. 
Onder dankzegging voor bewezen diensten neemt Hans Spijker afscheid van de 
kascie. en treedt Jan Kees Boer tot de kascie. toe. 

d. Financiële jaarstukken 2013 en begroting 2014 
De penningmeester geeft een toelichting op de Balans en de resultatenrekening.   

e. Naar aanleiding van de post ‘kortingen’ ligt de penningmeester toe dat deze is 
ontstaan door het verschil tussen de korting die wij als vereniging bij collectieve 
aankopen van het Bijenhuis krijgen en de te betalen vrachtkosten. De 
penningmeester wil de collectieve bestellingen voor het eind van de maand binnen 
hebben zodat de week erop geleverd kan worden. Hij zal dit nader uitwerken. 

f. Naast het Bijenhuis opent de “Werkbij” zaterdag 1 maart een dependance bij de 
Borgstichting in Haarlem/Schalkwijk. Hiermee krijgt het Bijenhuis een concurrent 
naast onze deur. 
 

3. Bestuurssamenstelling De secretaris, Gonneke Botman, verlaat het bestuur. Onder 
dankzegging voor haar werkzaamheden nemen de leden en het bestuur afscheid van 
haar. Zolang er geen secretaris is nemen de beide bestuursleden haar taken over. 
Falco Bloemendal denk erover na om eventueel een bestuursfunctie op zich te 
nemen. Afgesproken wordt dat het bestuur met Falco aan tafel gaat zitten. Nadat dit 
overleg plaats vond, was er een nieuw bestuur bestaande uit: Falco Bloemendal  
voorzitter, Pieter Dhont secretaris en Rieks Bulthuis penningmeester. 
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4. Beëindiging samenwerking met Eigen Tuin (ET)  
WE hebben de samenwerking met ET om twee zakelijke redenen bëindigd. 
Geredeneerd vanuit de bescheiden begroting van onze vereniging waren de gestegen 
bankkosten en het aanbod van Stayokay om zonder kosten gebruik te mogen maken 
van een zaal voor verenigingsavonden, argumenten om de samenwerking te 
beëindigen. Wat we nog wel met ET blijven organiseren is het opluisteren van de 
jaarlijkse jaarmarkt en het beheren van de bijenvolk(en) in de natuurtuin (Rigarda en 
Tanja). 

 
5. Begin Samenwerking met Stayokay . Op uitnodiging van de manager, Falco 

Bloemendal, van Stayokay heeft het bestuur overlegd over het gebruik van de zalen 
in Stayokay voor verenigingsavonden. De vereniging mag voor haar 
verenigingsavonden gebruik maken van een van de zalen met gratis koffie en the met 
als tegenprestatie in officiële uitingen de naamsbekendheid van Stayokay te voeren. 
Stayokay deed dit aanbod in het kader van Verantwoord Maatschappelijk 
Ondernemen. Deze samenwerking is contractueel vast gelegd. 

 
6. contactavonden In principe organiseren we de contactavonden op de tweede 

dinsdagavond van de maand in Stayokay. In september is dat vanwege het gebruik 
van de zalen in Stayokay niet mogelijk. Daarvoor zal een alternatief komen. Pieter zal 
hete schema naar Elja die de nadere invulling van de avonden behartigd.  
Voorstel om de Vlinderstichting of Gemeente Haarlem uit te nodigen om het project 
Idylle (zie de website van de vlinderstichting of van de NBV) te promoten. 
DVD Queen of the Sun en Honeybee Democraty 

 
7. Redaktieteam  

a. Het bestuur zal de uitgangspunten voor de redactie opstellen 
b. Het redactieteam zal deze uitgangspunten uitwerken en inhoud geven  
c. De huidige redactie bestaat uit Pieter Dhont. 
d. Deze wordt versterkt met Joost en Sint Jan en ?? 
e. We hebben momenteel het Bee-ezine en de blog www.imkerijhaarlem.nl Deze 

blog is door Joost opgezet en wordt druk bezocht. Daarnaast hebben we nog 
een website pagina op de NBV-website www.bijenhouders.nl  

 
8. Zwermteam 2014,  

Peter Abtswoude 06 55 32 78 06 Omgeving Vogelenzang en De Zilk 
Pim Lemmers        06 51 49 33 10     staat genoteerd bij brandweer en 

politie.Heemstede e.o. 
Wil Maris              06 50 41 00 52      Haarlem Noord; Velserbroek en Santpoort 
Mathijs Wils          06 24 62 92 92       Haarlem Noord 
Elja van der Have 06 19 53 35 91      Ramplaankwartier 
Quirijn Sengers     06 27 03 25 88       Haarlem/Schalkwijk indien geen dienst 
Hans Spijker          06 51 42 04 18        Hillegom 
Falco Bloemendal 06 24 11 22 92 Schoterbos e.o. 
Jan Kees Boer   06 39 45 95 40 Bloemendaal 
Bert Hobbelen        06 12 51 24 25      Zandvoort en Vijfhuizen (wil eerst eens met 

collega imker meelopen). 
Heimanshof: Franke 
van der Laan    

06 482 26 490      Hoofddorp 

IV-Haarlemmermeer 06 33 73 77 34 Haarlemmermeer 
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9. Basiscursus Bijenhouden 2014    
a. Voor de cursus hebben zich 21 cursisten aangemeld, daarnaast nog 6 

belangstellenden op de wachtlijst.  
b. We gaan met de gemeente Haarlem een samenwerking aan. We mogen de 

acht cursusvolken binnen het schooltuincomplex in het Schoterbos plaatsen 
met als tegenprestatie excursies voor de klassen op de schooltuin. 

c. OP het complex is huisje voor opslag van materiaal, een toilet en een 
keukenblok. 

d. Dat betekent dat wij de samenwerking met Nooit Rust beëindigen. We 
verlaten daar de bijenstand welke in gebruik genomen gaat worden door Agne 
Keizer en Jurre van den Bosch. 

e. Als praktijkmentoren melden zich: Rigarda, Jan Kees, Sint Jan, Ton, Elja en 
Falco. 

f. Pieter zal een handleiding voor de mentoren opstellen en het cursusschema 
rondsturen 

g. Werkzaamheden: het aanschaffen en plaatsen van stellingen, het verhuizen 
van de volken. Pieter, Sint Jan, Rieks 
                                                                                                                                                 

10. Promotieteam    
a. Het Bestuur zal de uitgangspunten voor promotie opstellen 
b. Het promoteam zal deze uitgangspunten uitwerken en inhoud geven 
c. Voor de werkgroep melden zich: Ton Rutten, Sint Jan Tiesma, Elja van der 

Have, Rieks Bulthuis en Jeltje Poort. 
d. Keukenhof. Daar komt een thematuin ‘Bee Happy Garden’over bijen. Rieks 

Bulthuis en Hans Spijker houden zich ermee bezig.  
e. Subsidie Noord-Holland De provincie NH stelt gelden beschikbaar voor o.a. 

de bijenteelt. Uitzoeken in hoeverre we hiermee wat kunnen. 
 

11. Voorstel verhoging contributie en minimale donatie  Zowel de contributie als de 
minimale donatie is sinds de invoering van de euro € 15.- Het voorstel is nu om m.i.v. 
2015 dit bedrag te verhogen naar €20.- Het bestuur wil door deze inflatiecorrectie 
meer armslag verkrijgen te kunnen (vervanging)investeren in o.a. cursubijenkasten, 
promotiematerialen, e.d. Na enige discussie gaan de leden akkoord met dit voorstel. 

 
12. Bijenstand Ter Kleef   

a. Deze bijenstand is door de gemeente Haarlem aan de imkervereniging ter 
beschikking gesteld met als tegenprestatie het ontvangen van schoolklassen. 
Dit is contractueel vastgelegd. 

b. De bijenstand wordt beheerd door Jeltje Poort,  zij ontvangt ook de 
schoolklassen. 

c. Om het programma voor de schoolkinderen goed te laten verlopen krijgt ze nu 
assistentie van Elja van der Have en Bert Hobbelen 

d. De bijenstand vraagt enig onderhoud. Het groot onderhoud is voor rekening 
van de gemeente. Maar of gezien alle bezuinigingen daar enige ruimte is? Dit 
team zal het gewenste onderhoud inventariseren. We kunnen dan de 
gemeente aanspreken en of een werkdag voor en door leden organiseren. 

 
13. Rondvraag 

a. Zwermteam van Imkervereniging Haarlemmermeer.? Uitzoeken hoe het zit 
met dit team. 
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b. Koninginneteelt: Ton en Sint Jan willen overgaan op Carnica bijenvolken. Zij 
gaan via de Nederlandse Carnica Vereniging meedoen aan het zg. 
‘doppenproject”. Mochten er meer imkers willen overstappen op Carnica’s via 
het NCV-doppenproject dan is het verstandig dat samen te doen. Info bij Ton 
rutten en Sint Jan Tiesma. 

c. Elja sponsoring door Deka tuin: het promoten van bijenplant van de maand 
door labeling met promotie Imkervereniging Haarlem e.o. / imker Elja van der 
Have. 

d. Jan Kees wil eens met een bestuivingsimker mee naar het fruit. Wie helpt 
hem? 

e. Steiner tentoonstelling in de Kunsthal Rotterdam Museumpark, Westzeedijk 
341, 3015 AA Rotterdam. 
Rudolf Steiner, Alchemie van het alledaagse,13 september 2014 t/m 11 
januari 2015. Voor het eerst in Nederland presenteert de Kunsthal een 
overzicht van het veelomvattende oeuvre van Rudolf Steiner (1861-1925). 
Steiner is één van de meest invloedrijke en veelzijdige hervormers van de 
twintigste eeuw. Zijn gedachtegoed is nog springlevend. Steiner was een 
inspiratie bron voor vele kunstenaars zoals Piet Mondriaan, Wassily Kandinsky 
en Joseph Beuysen is dat nog steeds voor hedendaagse kunstenaars en 
designers als Olafur Eliasson en Konstantin Grcic. De tentoonstelling laat een 
rijke verzameling van meubels, maquettes,sculpturen en ‘blackboard' 
tekeningen zien en biedt een fascinerend inzicht in zijn leven, werk en 
wijdverbreide gedachtegoed. Een aantrekkelijk activiteitenprogramma op het 
gebied van voeding, architectuur, dans en sociaal ondernemen, met een 
Steinerdag en symposium, plaatst Steiners gedachtegoed in het licht van de 
actualiteit. 

 
Gonneke Botman / Pieter Dhont  februari 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


