
Jaarverslag 2015 

2015 is het derde jaar dat we een website hebben, de bezoekersaantallen zijn weer wat gedaald. 

2013: 3900 bezoekers, 2014: 2972 en 2015: 2538  bezoekers, en zij bekeken 4204 pagina’s. Frans 

Verkade, wederom bedankt voor je werk.  

Het ledental is  gestegen. Vijf personen hebben opgezegd en twintig personen zijn lid of vrijwilliger, 

dan wel donateur geworden.  Vier leden, t.w. Rudi Elshof, Jurgen  Modderkolk, Marguerite Tuijn en 

Joke  de Vries-de Waard gaan de cursus doen bij Harry Leeflang in Eerbeek. Hij meldt de cursisten 

aan in Wageningen.   

  2014 2015 

leden Wageningen  26 27 

leden Gilde  34 47 

Vrijwilligers   9 10 

donateurs   1 2 

 totaal   61 86 

 

Er zijn 499 boeken ‘Bloemen voor bijen’ verkocht. Er zijn nog 700 exemplaren in voorraad.  

Op de jaarvergadering van 2015 zijn veel voorstellen gedaan. Er is actief meegedacht en gewerkt aan 
het landschapsplan dat de gemeente Brummen heeft opgezet. Een afvaardiging van de club  heeft een 
vergadering bijgewoond maar dat heeft nog geen resultaten opgeleverd. 

1. Een werkgroep imkers heeft het bijenlint onder de inwoners gepromoot. Er is gewerkt aan het 
Bijenlint in Leuvenheim.  In Hall is  een strook bij de kerk ingezaaid door Mark Holtslag . 

2. Onder het motto ‘Meer Bloemen Meer Bijen’ is voor het vierde jaar meegedaan met NL-
Doet. Wederom werden vier stukken braakliggende woningbouwgrond ingezaaid met 
bloemzaden. De resultaten vielen erg tegen. 

3. De werkgroep educatie heeft het programma voor de scholen aangepast en hebben de 
deelnemende imkers een bijscholing gegeven, zodat de groepen nog beter worden voorgelicht. 
Ook werden andere clubs en organisaties op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om de 
bijenstal en bijentuin te bezoeken. Het nieuwe programma is goed bevallen en gewaardeerd 
door de scholen. De afdeling Eerbeek, een groep Plattelands vrouwen en de bierclub 
bezochten onze stal en kregen een rondleiding.   

4. Voor de startende imkers is een goede begeleiding van belang, want alleen met een cursus lukt 
het echt niet. Hiervoor werden weer avonden in de bijenstal georganiseerd en werd geprobeerd 
voor elke beginner een vaste mentor te vinden.  

5. Duurzame apparaten voor de bijenstal werden aangekocht: slinger, stoom-was-smelter, 
gietmal, honingpers en zonnepanelen. Het duurzaamheids project  is afgesloten. Naast de 
bijdrage 2014 van de Rabobank van € 2048,- heeft het Prins Bernard Cultuur Fonds € 3150,- 
bijgedragen.Van Klein Engelenburg (Magnus Domus) ontvingen we een bedrag van € 500,-. 
Hiervoor is een elektrische bosmaaier gekocht; deze werkt nu op zonnestroom uit eigen 
installatie.   

6. De leden hebben om een donatie gevraagd voor de verbouwing van het BIJENHUIS in 
Wageningen. Dit is het visitekaartje van de landelijke vereniging NBV. Het voorstel van  Jelle 
om € 1500,- bijeen te brengen is gelukt. De leden brachten een groot deel bijeen en Jelle droeg 
zelf  € 625,- bij. 

7. Onderzocht is of er een excursie georganiseerd kon worden naar de Traay, de grootste 
honingboer van Nederland.  Het heeft niet plaats gevonden, misschien in 2016. 



8. Ledenwerving. De aanwas is blijven steken op 20 wat inhoudt dat er nu 74 betalende leden 
zijn. Op naar de honderd. 

 Activiteiten bij de Stal  

In mei was er de kennismakingscursus Bijen-aaien. De belangstelling loopt terug.  

In juli waren er Open Staldagen. De bezoekers waren enthousiast en dat heeft twee leden 

opgeleverd. Na afloop was er een barbecue voor leden.    

Naast de actie Nl-Doet heeft het Oranje Fonds ons gesponsord voor de Burendag. Een 30-tal  buren  

deden mee aan de barbecue. Met bollen poten was het animo minder.                                                                                                 

 Kraam 

Voor pr en verkoop stond de kraam 15 keer in Brummen.  

 

Onze bijen hadden een voorjaar met veel wisselingen in temperatuur. Het leek wel op 2014. Het 

voorjaar bracht weinig honing, de acacia was minimaal  en de  linde- en zomerhoning werd donker 

door honingdauw van de luizen. De reis naar de heide zorgde voor veel heisa: 40 kasten op een rij, 

gele kasten en één te veel. Boswachter overstuur, maar het bracht een resultaat waar we blij mee 

waren. 

De warme herfst was ongekend. De volken zijn lang blijven broeden. Tijdens de oxaalzuur 

behandeling zagen we veel grote bijenvolken die een erg vitale indruk maakten. 

Er zijn dit jaar ongeveer 147 volken ingewinterd. In 2013 waren dat 89 volken, en in 2014 137. 

Met de SWB en Riwis is een samenwerking aangegaan in het kader van de buurtklus. Met de 

tuinploeg van Philadelphia hebben we een leuke samenwerking opgebouwd. Zij komen elke vrijdag 

een uur werken in de tuin bij de bijenstal. Eerst een bakje koffie en daarna aan het werk. 

 Groep Veluwe Zuid. Onze afdeling was de laatste jaren voorzitter. Jelle heeft deze taak uit gevoerd, 

waarvoor hartelijk dank.  Er is daar veel gebeurd, o. a. de goedkeuring in de algemene 

ledenvergadering van de verbouwing van het bijenhuis. De vele activiteiten die het hoofdbestuur 

heeft gedaan, kunt u vinden in het verslag van de ledenvergadering op de site van de N B V. 

Binnen ons bestuur heeft de voorzitter de taak van notulist op zich genomen. Dit heeft mede 

geresulteerd  in een verslag van de bestuurstafel, zodat een ieder weet wat er besproken is. 

Onze agenda is een vast werkblad. Wie belangstelling heeft kan er info over krijgen. 

Plannen voor het nieuwe jaar:  De tuinwerkgroep heeft vergaderd in oktober. Er wordt in de 

bijentuin een nieuw bloemperk gemaakt naast de zonnepanelen. Op de vrijdagen wordt er in de tuin 

gewerkt en eens per maand zal dat op zaterdag zijn, op verzoek van leden die op vrijdag niet kunnen. 

Dit wordt dan de 4
de

  zaterdag  van de maand. Later is voorgesteld om de tuinploeg van de buurtklus 

om de week te laten mee helpen met het bijenlint in Leuvenheim. Wie de leiding daarvan op zich 

neemt is mij niet geheel duidelijk. 



Ons zaaddepot bij de firma Cruiydt Hoeck is aangesproken. Er zijn 200 zakjes zaad besteld met de 

bedoeling deze aan de man/vrouw te brengen. Drachtplanten uiteraard. 

Tevens heeft u kunnen lezen dat uw secretaris  stopt met zijn functie. Leden die ambitie hebben in 

deze mooie baan kunnen zich melden bij het bestuur.  

John Bouwmeester  secretaris. 

 


