Verslag bestuursvergadering van 16 mei 2018
Aanwezig : Alfred; Caroline; Rob, Henk, Gert
1. Opening
19.35 uur door Gert
2. Inbreng leden N.a.v. de mail van Gert is Henk Rozie aanwezig. Hij bracht het volgende in:
per september 2018 stopt hij met de organisatie van de educatie.
Gaf als tip mee om de scholen al in september aan te schrijven ivm hun jaarplanning.
Vraagt of morgen voor de mensen die ’s morgens en ’s middags komen lunch gekocht kan
worden.
Antw: akkoord
3. Ingekomen /verzonden stukken
Bevestiging Pinkstermarkt is binnen. Staan, jammer genoeg, op dezelfde plek als vorig jaar.
Op natuurdag Leusveld, 03-06-2018, hebben we ons opgegeven en staan samen met
imkervereniging Eerbeek.
8 juni om 20.00 uur komt de kleindiervereniging “Onze Liefhebberij Brummen” ons
bezoeken.
4. N.a.v. Notulen
n.a.v. notulen:
Elektrische pomp is aangesloten, moet nog afgewerkt worden, maar hij werkt.
5. Agendapunten
Algemene wet op privacy vereniging:
Gert legt uit dat wij anders om moet gaan met privacy gevoelige informatie, lees bijna alles.
Hij heeft een voorbeeld van de kleindiervereniging “Onze Liefhebberij Brummen”. Wij gaan
navragen bij NBV of zij al zoiets hebben. Maken dan een formulier die we de leden
aanbieden ter ondertekening
Functie secretariaat: Caroline heeft aangegeven dat ze de functie verkeerd heeft ingeschat
en wil stoppen als secretaris. Hierna lopen we de ledenlijst langs en hebben een paar
mensen die we benaderen voor deze functie.
Rob neemt gedurende de zoektocht de functie waar. Is niet wenselijk ivm dubbele functie,
maar het is tijdelijk
Leuvenheim: Caroline inventariseert de kosten voor onderhoud en dan beslissen we over
behoud van het stukje
Reizen met Bijen: Bijna niet te regelen, wordt veelal onderling geregeld. Posbank wordt wel
gezamenlijk gereisd, maar verder laten we het los.
Kraam: Kosten voor verfraaiing uitstraling zijn niet bekend.
Moet een nieuw dekzeil en 1 zeil aan de zijkant komen en een nieuw kleed. Henk gaat dit
inventariseren.
Website nut en noodzaak: Wat is de toegevoegde waarde. Heeft zeker waarde dat we op
internet te vinden zijn. Ieder bestuurslid gaat de website nalopen mbt wat er wel en niet in
hoeft en dat bespreken we de volgende vergadering.
Beginnerscursus imkeren: Harrie Leeflang gaat stoppen met de cursus. Eerbeek vroeg of wij
interesse hadden om dit gezamenlijk voort te zetten, evt samen met Dieren. In principe zijn
we akkoord. Rob gaat nog in gesprek met Eerbeek over de details.
6. Rondvraag
Alfred:
Open Imkerdagen wanneer? En hoe doen we het mbt de BBQ erna.
Antw: Open imkerdagen doen we alleen zondag 15 juli.
Vraag aan de leden vereniging: Wie wil de BBQ organiseren. Opgeven bij Gert.
Datum volgende vergadering 20-06-2018

