14 april 2013

Beste collega imkers,
Tijdens de ledenvergadering in februari heeft het bestuur haar eerste plannen gepresenteerd om de
stal aan de Voorsterweg te verbouwen.
Doel van deze verbouwing: de stal veel beter geschikt te maken om bezoekers te ontvangen en
doormiddel van informatie en educatie bewust te maken van het belang van bijen en haar natuurlijke
omgeving voor ons mensen.
Wat wij hiervoor denken nodig te hebben is een besloten ontvangstruimte, een (invalide) toilet, een
afgesloten slingerruimte met een keukenblok. Daarvoor is ook aansluiting op water, riool en elektra
nodig.
Inmiddels wordt het ons ook steeds meer duidelijk dat we deze faciliteiten nodig hebben om blijvend
fondsen aan te kunnen schrijven voor financiële ondersteuning. Namelijk hiermee zijn we als
imkersvereniging in staat om ook maatschappelijk en cultureel ons steentje bij te dragen.
Tijdens de ledenvergadering hebben de leden aangegeven de doelstelling goed te keuren.
Afgesproken is toen dat het bestuur de voorgenomen plannen verder zou onderzoeken om deze
vervolgens te presenteren aan de leden.
Inmiddels zijn hiervoor twee uitnodigingen aan de leden uitgegaan.
Afgelopen donderdag is hiervoor de laatste bijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn de
daadwerkelijke verbouwingsplannen en de begrootte kosten gepresenteerd en door de aanwezige
leden goedgekeurd.
Inmiddels is bekend dat de gemeente Brummen en de Woningbouwvereniging al een forse bijdrage
doen. Om het totale plan (gefaseerd) te kunnen realiseren komen wij echter nog € 5.000,= te kort.
Met de aanwezige leden hebben we gebrainstormd hoe we dit bedrag middels een actie bij elkaar
gaan krijgen. Waarbij het motto wordt dat alle leden ‘een steentje gaan bijdragen’.
Met deze brief richt het bestuur zich op al haar leden.
• De eerste € 1.000,= denken wij aan de ruim 40 leden te mogen vragen (gemiddeld € 25,= per
lid). Namelijk wij allen hebben zelf ook belang bij een mooi verenigingsgebouw. Daarbij
vinden we het niet gepast om alleen het handje op te houden zonder dat we zelf ook een
geringe financiële bijdrage leveren.
• Onze hoofdsponsor Gert Mulder heeft aangegeven deze € 1.000,= te verdubbelen zodra de
leden gezamenlijk dit bedrag hebben gedoneerd.
• Jan Lebbink stelt een materialenlijst voor de verbouwing samen. Met deze lijst gaan we de
omliggende bouwbedrijven af met de vraag of ze materiaal gratis willen verstrekken.
• Er gaat een brief uit naar de bedrijven binnen de gemeente met de vraag of zij ons willen
sponseren.
• We gaan een speciale pot honing met een speciaal prijsje (€ 10,=) op de markt brengen.
Naast dat deze honing tijdens de gezamenlijke verkoopactiviteiten aan de man/vrouw
worden gebracht wordt ook aan de leden de oproep gedaan om in het eigen netwerk
allemaal een paar potten te slijten. We denken aan totaal 200 potten honing waarmee we
€ 1.500,= kunnen verdienen.

Kortom, op dit moment hebben we de middelen om te starten met de eerste fase van de
verbouwing. Dit gaan we dan ook doen. Onze ambitie is natuurlijk om in de volgende fase ons
hele plan te realiseren. Daarvoor dient onze actie.
Het bestuur doet een dringende oproep om na vermogen deze maand uw donatie over te maken
op bankrekeningnummer 1345.66.114 t.n.v. Imkervereniging Brummen en uw naam en ‘Actie’
toe te voegen.
Mochten er vragen zijn na aanleiding van deze brief dan hoor ik dat graag.
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Met vriendelijke groet,
Jaap Bolier

