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Bezoekers website:

Bekeken pagina’s bezoekers
2013 6668 3900
2014 5168 2972
2015 4204 2538
2016 6904 2713

Het aantal bezoekers is iets gestegen en zij bekeken meer pagina’s. Dit komt door veel belangstelling
na een publicatie in het bijenblad van november.

Het ledental is wat verschoven. Wageningen is licht gegroeid, het gilde is bijna stabiel. Er is één
gildelid overleden, de heer Kleinheerenbrink. Hij heeft ons 4 jaar gesteund.
Enkele leden zijn verhuisd. Vier vrijwilligers hebben afscheid genomen  en Frans Verkade, onze
webmaster, is gildelid geworden.

2014 2015 2016
leden Wageningen 26 27 31
leden Gilde 34 47 45
aantal vrijwilligers 9 10 5
aantal donateurs 1 2 2
totaal 61 86 83

De verkoop van het boek ‘Bloemen voor bijen’ licht nagenoeg stil. Er zijn nog ongeveer 700
exemplaren in voorraad.

Activiteiten bij de Stal
5 mei was een bijzondere dag. We hebben meegewerkt aan een fietstocht ’fiets de boer op’. Vanuit
Bronckhorst vertrokken 1200 fietsers en ze bezochten onze bijenstal . Een goed geslaagd evenement.

Voor het bijen-aaien was geen belangstelling. Ook de landelijke open-staldag trok minder bezoekers.
Na afloop was er een barbecue voor leden.

Het Oranje fonds steunde twee activiteiten.
Het inzaaien met NL-Doet heeft niet het mooie resultaat opgeleverd.
Met de Burendag zijn veel bollen gepoot, maar uit de buurt was geen belangstelling meer voor de
dag. Voor de clubleden was het wel een geslaagde dag. Er is geopperd om in 2017 iets te organiseren
in combinatie met het oogsten van de heidehoning.

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

Onze bijen hadden een voorjaar met veel wisselingen in de temperatuur, het bleef koud tot begin
mei. Het fruit ging toen goed bloeien en leverde ook honing. De acacia was goed en de Linde minder
maar ja, je kunt niet alles hebben. De gang naar de heide leverde een behoorlijke puzzel op om het
een ieder naar de zin te maken. Natuurmonumenten halveerde de vergunning. 40 werd 20 en
volgend jaar 2018 wordt er weer gehalveerd. Dat zien we dan wel weer. Op de Loenermark en  het
Rozendaalse Veld was plaats genoeg. En de oogst was goed. De honingpers heeft zijn nut bewezen.
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Prima. Ook is er door leden voor het eerst raat gegoten van eigen bijenwas, met geduld kom je een
eind. Wel blijft het een kwetsbaar apparaat. Door zelf te gieten bespaar je bijna 10 euro per kilo
kunstraat en het houd je van de straat. Voor het eerst is er evaluatie van het bijenseizoen gedaan. De
belangstelling was niet groot maar werd erg gewaardeerd door beginnende imkers. Als er weer
belangstelling, is hoor ik het graag; het is voor mij leuk om te doen. Kletsen over imkeren is altijd
leuk.

In december zijn de bijenvolken behandeld tegen de varoamijt. Druppelen met oxaal in suikerwater
en verdampen levert beide goede resultaten. Er zijn ongeveer 166 volken ingewinterd. In 2015\147,
2014\137, 2013\89.

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. Begin dit jaar is er veel gesproken over vernieuwingen in de structuur binnen de
NBV en over de contacten van hoofdbestuur naar groepen en leden. Er wordt een ledenraad
gecreëerd, hierover hoort u het komende jaar meer.

Verder is het Bijenhuis verbouwd. April jl was de opening en al snel daarna kwam het nieuws dat het
hoofdbestuur zichzelf niet in staat zag om de winkel nog langer onder haar beheer te houden. Het
risico op grote verliezen wil zij niet dragen. De stand van zaken is nu dat NBV de winkel aan drie
personen verhuren en, als de leden in de algemene ledenvergadering in april er hun fiat aan geven,
het pand willen verkopen om zelf kantoorruimte in te huren zodat ze zich volledig op leden en
bijenbehartiging kunnen concentreren.

Plannen voor het nieuwe jaar: de penningmeester en de secretaris van het bestuur zullen stoppen.
Dit zal verschuivingen veroorzaken in de taakverdeling. Dit is een van de eerste dingen die op de
agenda komen te staan. Leden die mee willen helpen kunnen zich nog steeds aanmelden. Voor de
stalcommissie, tuingroep en educatiecommissie is een oproep gedaan. Veel leden doen dit werk al
jaren en het bestuur is er tevreden over. Maar in de statuten staat dat er om de zoveel jaar opnieuw
commissies worden geïnstalleerd. Enkele mensen hebben zich reeds gemeld, maar er is nog ruimte.

Laatste activiteit: Een workshop ‘Het vinden en binden van leden en vrijwilligers’ vond plaats op 16
januari. Enkele leden en bestuursleden uit Zutphen, Eerbeek en Brummen kregen handreikingen en
adviezen hoe je mensen betrokken kunt houden bij je club of vereniging. Hopelijk kunnen we daar
nog vruchten van plukken, het is een interessante materie. Marieke Ankoné heeft ons de tekst van
de  workshop toe gestuurd. Deze kunnen we dus nogmaals gebruiken.

John Bouwmeester, secretaris.


