
Notulen ‘oprichtingsvergadering Vereniging ’t Landras: de inheemse donkere bij (Apis 
mellifera mellifera)  
 
Datum: 8 januari 2021 
Aanwezig: vereniging ’t Landras:  Maarten Snijder (vrz), Herman Offerhaus (secr), Lutwich Asbreuk 
(bestuurslid) 
Stichting de Duurzame Bij: Marleen Boerjan (vrz, notulen), Henk Kok (secr), Egbert Touw 
(bestuurslid), Wietse Bruinsma (bestuurslid) 
 
 

1. Opening 19:10: is informeel ‘eventjes bijpraten’    

2. Besluit naam tbv officiële stukken zoals oprichtingsakte en briefhoofden van de vereniging:  
’t Landras: de inheemse donkere bij  (Apis mellifera mellifera).  
Naam voor ‘dagelijks gebruik’ wordt  ’t Landras: de inheemse donkere bij.  
 

3. Aanpassingen  concept Statuten nieuwe vereniging: de artikelen 1 t/m 3 worden door de 
voorzitter (MB) voorgelezen en gecorrigeerd.  
art 1.1. Officiële naam: ’t Landras: de inheemse donkere bij  (Apis mellifera mellifera) 
art 1.2. ‘roepnaam: ’t Landras: de inheemse donkere bij’ 
art 1.3 vestigingsplaats zal ingevuld in overleg met de Notaris in de door hem/haar 
opgestelde oprichtingsakte. 

art 2.2. aanpassing: inventarisatie en registratie van de in Nederland aanwezige Apis 
mellifera mellifera (AMM) bijenvolken. 

Art 2.3. Toevoegen na ‘werkgroepen’: en bevruchtingstations  
Art 2.5. vervang: ‘Landbevruchtingsstation’ door ‘bevruchtingstations’   
Art 2.8.  vervang ‘2 t/m 7’  door ‘1 t/m 7’  
 

Art 3.1  vervang ’t Landras AMM‘ door  ‘de vereniging’   
Art 3.2  vervang  2x ’t Landras AMM‘  door ‘de vereniging’  
Art. 3.3 vervang ‘is’ door ‘zijn‘ 
Art. 3.4 verwijder ‘Ereleden zijn natuurlijke personen’  

De artikelen 4 t/m 11 worden niet voorgelezen en worden zonder aanpassingen 
aangenomen. 
 

4. Bespreking vervolg procedure oprichting vereniging: 
a. De goed gekeurde statuten worden voorgelegd aan een notaris die een 
oprichtingsakte opstelt en de nieuwe vereniging inschrijft bij de Kamer van 
Koophandel. Hoe dan verder? Een interim bestuur wordt aangesteld zodat er een ALV bij 
elkaar geroepen kan worden.  
Leden van 't Landras en betrokkenen DDB worden geïnformeerd en aangespoord lid 
te worden van 't Landras. Leden van 't Landras worden bij oprichting van de nieuwe 
vereniging, indien geen bezwaar, overgeheveld naar de nieuwe vereniging. Na 
oprichting kunnen nieuwe leden zich aanmelden bij de nieuwe vereniging. Over 
Contributie is niets besloten. 
Zowel 't Landras als DDB zullen een mailing (nieuwsbreif) uitsturen naar hun 



achterban. 
 
  

5. Kosten oprichting nieuwe vereniging o.a. oprichtingskosten bij de notaris:  
besloten is de oprichtingskosten te verdelen over de deelnemende partijen  ’t Landras en de 
stichting DDB. 

6. Presentatie AMM tijdens NBV Koninginnenteeltdag 26-1 as: de vergadering keurt het 
voorstel dat Egbert Touw de toegezonden tekst unaniem goed.    
 

7. Darrenvolken Leuvenumse bos 2021: Betreft verzoek van MS om, gedurende 4 weken, 7 
darren/vadervolken, tbv de bevruchting jonge moeren, in het Leuvenumse bos te plaatsen, 
zodat er veel donkere AMM darren aanwezig zijn zodat ongewenste darren een minimale 
kans krijgen.   
MS vraagt de boswachter van Natuurmonumenten dispensatie voor het plaatsen van 
7 bijenvolken, gedurende maximaal 4 weken, ipv de toegestane 4. 
  
De vergadering neem geen definitief besluit over welke darrenvolken beschikbaar zijn omdat 
de komende weken een lijst met beschikbare volken opgesteld wordt die voldoen aan de 
criteria: (a). vleugelindexen (CI, HI, Dis)van darrenvolken komen overeen met de criteria van 
donkere AMM en (b). de op te stellen darrenvolken in het Leuvenumse bos geen enkele 
(genetische) relatie hebben met de te bevruchten jonge moeren.  HK zegt toe 3 
darrenvolken beschikbaar te hebben. 
 

8. Wvttk Vraag:  ET over de notulen van deze vergadering. MB zegt toe de notulen te schrijven 
aangevuld met de opmerkingen van HK.  
Aanvulling: WB benadrukt dat in 2021 met het Stamboek en teeltboek gestart moeten 
worden en dat naast morfologische kenmerken ook gelet moet worden op gedrag. WB stelt 
voor op de korte termijn een teelt werkgroep te benoemen. Een en ander zal terugkomen in 
het nog op te stellen HR. 

9. Sluiting 21:15 

 
 


