
Jaar verslag van de secretaris 2017 

 

Het vereniging jaar 2017 begon met het aftreden van twee bestuursleden en het aantreden 

van een nieuw lid. Door het vele werk dat John in de jaren had verricht als secretaris was het 

nodig de taken  te verdelen onder de bestuursleden.  Bij deze vergadering is Gert aftredend 

maar stelt zich weer herkiesbaar. 

De ledenadministratie geleid door Rob: 

                            2014   2015  2016      2017 

leden Wageningen   26  27  31             29 

leden Gilde                34  47  45             45 

aantal Vrijwilligers   9  10  5                  5 

aantal donateurs   1  2  2                  2 

 totaal                 61  86  83               81 

 

Het aantal leden blijft, in vergelijking met vorige jaren, vrij stabiel. Er komen leden bij en er 

zijn leden afgevallen. Een aantal leden hebben hun lidmaatschap van Wageningen stopgezet, 

maar zijn gildelid geworden. 

De kraamverkoop geleid door Alfred: 

We zijn als vereniging de honing gaan inkopen bij de leden, zodat de uitbetaling al plaats 

vindt voor de verkoop. Dit om de organisatie van de verkoop van de honing te 

vergemakkelijken. Hierover heeft de kraamcommissie zijn eigen verslag gepresenteerd. 

 

De stal georganiseerd door Gert en Henk: 

De stal heeft een herinrichting gehad om meer ruimte te creëren en het stalreglement heeft 

een aanvulling gekregen. Deze aanvulling word tijdens de algemene ledenvergadering 

gepresenteerd. 

 

In de tuin van de stal zijn vakken gepland met vaste planten en zijn aardappels gepoot en 

pompoen ingezaaid om kweek te bestrijden. Deze actie is zeer doeltreffend gebleken en 

heeft het kweek voor een groot gedeelte onderdrukt.  

De tuin heeft een indrukwekkende ontwikkeling ondergaan  en samen met vrijwilligers is de 

tuin makkelijker te onderhouden geweest 

 



De verschillende plekken waar drachtbloemen werden gezaaid is onderzocht door een 

ecoloog, die verbonden is met het zaadbedrijf de Cruydhoeck. Het merendeel van de velden 

heeft te voedzame grond waardoor de drachtbloemen de competitie met de grasgroei vaak 

niet overleeft. Alleen het ingezaaide veld in Leuvenheim bleek een grote variëteit aan 

drachtbloemen te bezitten. Het ingezaaide tweejarig bloemenzaad was goed aangeslagen en 

het tweede seizoen gaf ook weer een rijke bloei. Het grote nadeel van dit project is dat de 

bloei weinig zichtbaar is voor mensen. maar des te meer voor insecten. Voor het komende 

jaar zal dit stuk worden ingezaaid met een speciaal meerjarige bijenmengsel en een aantal 

soorten die meer zichtbaar zullen zijn voor de omgeving. 

 

Het bijenjaar laat een karige voorjaarshoningproductie zien. Veel van de honing was 

afwijkend gekleurd doordat de honing van sommige voorjaarsbloeiers niet door de bijen is 

binnengehaald. De heidehoningproductie was daarentegen goed te noemen. De ervaring 

van het bijenjaar 2017 was heel divers en weer anders voor elke imke. De vereniging bood 

een forum aan om deze ervaringen te delen en om voor startende imkers, en imkers in 

opleiding, te profiteren van de kennis die onder de imkers bestaat. Elke donderdagavond 

werd een bijeenkomst georganiseerd voor dit doel. Dit zal het komende imkerseizoen weer 

georganiseerd worden. Op deze avonden is iedereen welkom. 

 

Binnen de vereniging is een totaal aantal van 150 bijenvolken geteld. Het merendeel van 

deze volken is behandeld tegen varoa door Jelle, waar we ieder jaar hem weer dankbaar 

voor zijn.  

Het komende jaar zit het bestuur met veel plannen, waarvan het heidefeest er een van is. 

Het bestuur heeft het streven om zoveel mogelijk leden te betrekken bij de activiteiten van 

de vereniging. Daarbij is het belangrijk nieuwe leden zich thuis te laten voelen binnen onze 

vereniging. 

 

 

 

 


