
Notulen van de eerste ALV van ALV 't Landras, de inheemse donkere bij (Apis mellifera mellifera) 
 
De vergadering vindt plaats via Zoom op zaterdag 17 juli 2021 14:00 uur. 
 
15 leden aanwezig via zoom en enkele nemen deel via telefoon. Het bestuur van ’t Landras wordt 
vertegenwoordigd door Maarten Snijders en Herman Offerhaus. Het bestuur van De Duurzame Bij 
wordt vertegenwoordigd door Henk Kok, Wietse Bruinsma en Egbert Touw  
 
Jos Peeters heeft moeten afzeggen ivm het hoge water in Limburg. 
 
1. Om 14:05 opent Herman Offerhaus de vergadering.  
2. Herman stelt Egbert Touw voor als voorzitter van de nieuwe vereniging en dat voorstel wordt 

aangenomen waarna Egbert de vergadering overneemt en uitlegt wat de bedoeling is van de 
nieuwe vereniging. Hij stelt Auke Vonk voor als penningmeester en Herman Offerhaus als 
secretaris wat eveneens wordt aangenomen. Maarten Snijders wordt bedankt voor het werk dat 
hij heeft gedaan als voorzitter sinds 4 mei 2016. 

3. Egbert loopt het Huishoudelijk reglement door en vraagt of er mensen zijn die het nog eens 
zorgvuldig willen nakijken. Wout v/d Werf merkt op dat er staat dat opzegging per fysieke brief 
moet en dat zou toch niet meer nodig moeten zijn. Het voorstel is opgesteld vanuit een 
standaard en daardoor staan er een aantal dingen in die misschien niet meer van deze tijd zijn. 
Wout v.d Werf en Maarten Snijder zullen het huishoudelijk in detail doornemen en hun 
bevindingen terugkoppelen aan het bestuur. 

4. Lidmaatschap; de leden van ’t Landras blijven gewoon lid maar De Duurzame Bij is een stichting 
zonder leden;  die mensen worden gevraagd (voor zover ze dat niet al hebben gedaan) om zich 
op te geven bij Auke Vonk. Herman zal de huidige ledenlijst aan Auke overdragen en Auke zal een 
rekening openen voor de vereniging. 
Alle leden zal gevraagd worden een privacy verklaring  af te geven aan de ledenadminsitratie 

5. Instellen kascommissie. Henk Kok en Maarten Snijders willen optreden als kascommissie. Zij 
zullen dat voor het eerst doen als Lütwich de kas overdraagt aan Auke.  

6. Werkgroepen/Teeltgroepen/ bevruchtingsstations. Egbert loopt de verschillende werkgroepen 
door: 

1. Teeltgroep/bevruchtingsstation Leuvenumse bos (Aanspreekpunt Maarten Snijders) 
2. Teeltgroep/bevruchtingsstation Neeltje Jans (Aanspreekpunt Henk Kok / Egbert Touw) 
3. Teeltgroep/bevruchtingsstation Springendal (Aanspreekpunt (Lütwich Asbreuk) 
4. Werkgroep stamboek/zuiverheid en certificering (Aanspreekpunt: Henk Kok, Wietse 

Bruinsma) 
5. Werkgroep Inventarisatie Inheemse donkere bijen (Aanspreekpunt Marleen Boerjan / 

Egbert Touw) 
6. Werkgroep Natuurverenigingen en beheerders nationale landschappen (Aanspreekpunt 

Marleen Boerjan / Egbert Touw) 
7. Werkgroep Samenwerking met andere rasverenigingen 

Egbert legt uit dat het niet de bedoeling is om centraal regels op te leggen maar dat de 
verschillende stations op verschillende manieren kunnen opereren. Het is wel de bedoeling om 
een aantal zaken centraal per teeltgroep te communiceren (Algemene teelt –en selectie aanpak 
van teeltgroep, Jaarprogramma – werkgroepleden,  data voor overlarven, teelt, darrenvolken, 
bevruchtingskastjes plaatsen/ophalen, kosten, teeltboek gegevens van darrenvolken en 
teeltkoninginnen, teeltresultaten per jaar vastleggen in jaarlijks teeltverslag, bovenstaande 
samenvatten in algemene regels voor bestaande/nieuwe teeltgroepen. Wietse Bruinsma heeft 
een opzet voor een teeltboek. 

7. Beheer website. Wout v/d Werf wil zich wel bezighouden met de website. Herman zal hem de 
inlog gegevens toesturen. 



8. Activiteiten. Zoals we het nu voor ons zien wordt de vereniging vooral ondersteunend aan de 
bevruchtingsactiviteiten van de mensen die de stations beheren. Die kunnen lokaal bepalen 
welke volken ze willen hebben staan, en welke prijzen ze willen rekenen. De vereniging geeft 
vooral informatie door en organiseert/faciliteert. Egbert geeft aan dat hij geregeld verzoeken 
krijgt van imkergroepen of natuurbeheerders om lokale imkerijen te helpen over te schakelen op 
zwarte bijen. Het belangrijkste punt daarbij is dat er materiaal moet zijn en er moet steun zijn 
vanuit lokale imkers om te zorgen dat de lokale zwarte populatie in stand gehouden wordt. Joep 
Mollink heeft wel iemand in de buurt van Delft die daar zou kunnen helpen. Marloes Prins vraagt 
hulp bij het opzetten van een zwarte bijenstand in de omgeving van Rotterdam en is op zoek naar 
zwarte bijen en kennis en ervaring op het gebied van zwarte bijen.  

De vraag wordt opgeworpen of we misschien ook een werkgroep educatie zouden moeten hebben 
om mensen te informeren over wat er nodig is om om te schakelen op zwarte bijen. Henk Kok wil 
wel eens kijken of hij materiaal heeft om daar iets over te schrijven of een keer een lezing te 
houden 

9. SICAMM. De volgende bijeenkomst (online) van de SICAMM (http://wwww.sicamm.org/) is 
gepland voor 23 Oktober. De nieuwe vereniging zal daar ook vertegenwoordigd worden (Egbert). 
Informatie over registratie en deelname wordt tzt doorgegeven: 

10. WvTTK- geen punten 
11. Rondvraag 
12.  Om 15:45 sluit Egbert de vergadering 
 
Actielijst 

Wie Wat Wanneer 
Wout v/d Werf en 
Maarten Snijders 

Doorlopen huishoudelijk reglement Voor volgende 
vergadering 

Herman Offerhaus Inlogcodes website landras naar Wout v/d Werf zsm 
Wout v/d Werf + 
bestuur 

Vernieuwen en uitbreiden inhoud website  Zsm - continue 

Joep Mollink Lokale imker vragen of die wil helpen met 
conversie naar zwart en dan coördineren met 
Egbert en Marloes Prins 

zsm 

Henk Kok  Inventariseren materiaal over wat er nodig is om  
om te schakelen naar zwarte bijen. Materiaal delen 
met Wout voor de website 

Voor volgende 
vergadering 

Auke Vonk Privacy verklaring opvragen, 
bankrekening,contributie, financiële overdracht en 
kascommissie,  jaarrekening 

Voor einde jaar 

Henk Kok, Maarten 
Snijders 

Kascommissie, financiele overdracht, jaarrekening Voor einde jaar 

Herman Offerhaus Verslag ALV opstellen en distribueren onder leden zsm 
 

http://wwww.sicamm.org/

