Notulen Algemene Ledenvergadering
imkervereniging de “Inheemse Zwarte Bij”, voorheen ’t Landras
op 30 maart 2019, 14:00, Zonnesteinseweg 13, 3849 RA Hierden
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Opening en vaststellen agenda

Introductierondje aanwezigen:
Dick Kuper (Hoeve Springendal),
Auke Vonk (bessen, klein fruit, Drenthe)
Herman Offerhaus (secretaris, Deventer),
Wim Wilmink (medeoprichter ‘t Landras, bijenteelt leraar Oldenzaal),
Lutwich Asbreuk (Oprichter ‘t Landras vanaf 1980, ook actief bij Springendal en probeert de zwarte bij
die naar Duitsland is gegaan weer terug te brengen, ook Staverhult),
Roy Hars (Nieuwe imker, ’s-Heerenberg), begint met bijen uit Zevenaar, wil snel groeien naar 25/50
volken),
Jelle de Heer heeft 1 volk zwarte bijen van Romee v/d Zee tussen Grauw en Leeuwarden,
Maarten Snijders (voorzitter)
Later schuift Piet Nibbelink (Arnhem, zwarte bijen uit België) ook aan.
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Ingekomen stukken, geen stukken, Wim brengt op agenda een bespreking in bij 8
Notulen

Met wat kleine tekstuele correcties worden de notulen aangenomen
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Financieel overzicht

Vorig jaar (13/7) stond er 730 op de rekening. Nu 960. Na een korte uiteenzetting wordt goedkeuring
(decharge) verleent. Volgende keer zal er ook een klein overzicht van inkomsten/uitgaven worden
gemaakt.
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Samenwerking: Bijeenkomst met DDB en anderen in Austerlitz, samenwerking/federatie

Maarten vertelt over de bijeenkomst met Austerlitz en de daaropvolgende bijeenkomst met Marleen
Boerjan en Desirée Holtkamp. Er is besloten om, bij de volgende bijeenkomst over samenwerken op 20
april, voor te stellen geen officiële organisatiestructuur te beginnen, maar een coördinator aan te
stellen, die van alle bevruchtingsplaatsen de informatie verzameld en dit communiceert naar alle leden,
zodat iedereen hiervan gebruik kan maken. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de bevruchtingsplek in
Flevoland (beheerd door Jacob Bouw voor zwartebij.org, de organisatie van Dylan Elen) daar in past. Die
wordt waarschijnlijk alleen voor mensen die ook hun larfjes van Dylan Elen hebben. Misschien zal Henk
Kok de coördinatie gaan doen. Zodra dit duidelijk is zal het aan de leden worden gecommuniceerd.
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Ras onderzoek, uitkomsten Identifly

Identifly blijkt wisselende resultaten te geven, ook bij bijen waarvan we aan mogen nemen dat ze echt
zwart zijn (Texel, Dylan Elen). Henk Kok heeft hierover contact opgenomen met de opstellers van het
programma. Het lijkt er op dat die zijn uitgegaan van een (beperkt aantal) bijen van één bepaalde stam.
We zullen van verschillende volken samples blijven verzamelen en proberen om het programma aan te
passen. Voorlopig zullen we onze bijen aanbieden met uitleg over de herkomst.
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Wat bieden we de leden volgend jaar aan om te kopen
a. koninginnen, bevrucht of niet. volkjes, enz. Wie biedt wat aan (met welke koninginnen
en tegen welke prijs).
b. Welke bevruchtingsstationnen willen we aanbieden

Dick en Lutwich zullen een bevruchtingstation inrichten met Staverhult/Flekkenfjord bij Springendal.
Dick zal daarnaast een aantal zwarte koninginnen kopen uit Duitsland. Die moet hij ophalen uit
Duitsland. Hij wil wel aanbieden dat als anderen het op tijd melden (voor begin mei), hij alle
koninginnen in één keer haalt. Dat kost waarschijnlijk € 15,00/koningin
Maarten Snijders gaat proberen om koninginnen te kweken uit een lijn van de duurzame bij en zal die
laten bevruchten bij Lutwich.
Maarten weet nog niet zeker of hij een bevruchtingsstation kan doen, hij is nog in overleg met Remko
van Rosmalen. Hij verwacht wel dat het kan maar als de wolf daar in buurt een nest vestigt dan kan het
wellicht niet.
*nagekomen bericht is dat Maarten ook dit jaar mag staan in het Leuvenumse bos
Auke Vonk wil ook koninginnenteelt gaan doen (en aanbieden). Hij gaat daarnaast vragen bij landgoed
Heeze(?) of hij daar een station mag inrichten.
Jos Peeters kan dit jaar overlarven bij Mathijs Herremans, en verwacht dat (overlarven) 4X te doen, en
hoopt dan tussen de 30 en 40 koninginnen te krijgen (misschien meer). 20 heeft hij zelf nodig, er zijn er
waarschijnlijk nog 10 of meer over voor de verkoop. Hij (wil) die desgewenst opsturen of afgeven aan
ge-interesseerden (ONBEVRUCHT). Dat zal dan periode juni/juli zijn. Als ze overblijven worden het F1volkjes of F1-koninginnen (standbevrucht). Dat zal dan periode juli zijn. Dat laatste heft enigszins de
voorkeur omdat de slaagkans dan hoger is.
Romée v/d Zee heeft zwarte bijen bij Sneek en laat daar wel eens mensen bij bevruchten. Romee regelt
dat zelf.
Johannes/Lindy v/d Meulen in Finsterwolde, is nog onduidelijk, Herman zal navragen.
Piet Nibbelink wil wel larven beschikbaar stellen voor overlarven en eventueel wat raampjes met eitjes.
Hij gaat dit jaar ook weer proberen om koninginnen te kweken via de boogsnede maar wil nog geen
uitspraken doen over de kans op succes.
Prijzen. Over de richtprijzen zal in Austerlitz ook worden gepraat. Er zullen sowieso geen prijzen worden
opgelegd maar er kunnen wel richtprijzen worden aangegeven. Na enige discussie lijkt een redelijke lijst:
Een bevruchte koningin (niet raszuiver) € 15,00;
3 ramer met koningin €35,00;
bevruchten van een moer op een bevruchtingsstation € 5,00
8

Vereniging:
a. Mutaties ledenlijst
b. Samenstelling bestuur

Wim brengt in dat veel nieuwe imkers in Oldenzaal sterk gericht zijn op imkeren zonder bestrijding en
vraagt of we dat als vereniging ook willen gaan nastreven en wie daar eventueel al aan doet. De
duurzame bij bestrijdt sowieso niet. Lutwich bestrijdt zeer beperkt (Rabarberblad). Het is duidelijk dat
we op de langere termijn toegaan naar het uitfaseren van bestrijding maar dat we daar nu nog niet zijn.
Maarten herinnert aan het verhaal van Henk Kok dat het vinden van witte antennes op de bodemplaat
een indicatie is voor VSH (Varroa Sensitive Hygene, het gedrag dat bijen besmette poppen ruimen).
Wim vertelt ook over een onderzoek dat claimt dat de celgrootte vroeger ook 5.3 was. Dat het verhaal
dat de cel groter is gemaakt om andere bloemen te kunnen bevliegen berust op een misverstand. Er lijkt
bij lange natuurlijke bouw door volken een maat aangehouden te worden die ligt rond de 5.1mm (dus
wel iets kleiner dan 5.3 maar niet zo klein als 4.9) en de precieze grootte hangt wellicht af van de soort.
De ledenlijst telt nu ca 60 namen waarvan de meesten ook contributie betalen. Er zijn ca 15 actieve
leden. Bij de volgende mail zal gevraagd worden of men het goed vind als adressen worden gedeeld
zodat de imkers kunnen zien waar de andere imkers met zwarte bijen zich bevinden.
Wat betreft de vorm van de vereniging blijven we gewoon een club (geen officiële vereniging) maar we
houden de statuten aan zoals we die eerder hebben besproken en gebruiken de naam “De inheemse
zwarte bij, voorheen ’t Landras”
Samenstelling bestuur: Maarten geeft aan dat hij graag het voorzitterschap wil overdragen. Lutwich
doet nu de financiën omdat Lindy het niet meer kon doen maar wil daar eigenlijk ook van af. Het zou
sowieso goed zijn als er wat jonge aanwas komt bij het bestuur. Auke Vonk wil de financiën wel
overnemen en Roy Hars wil zich wel bezighouden met de website. We hopen nog op anderen die zich
willen inzetten voor het bestuur.
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PR, Persbericht samenwerking/stukje voor bijenblad e.d.

In Austerlitz zal er ook gezocht worden naar mensen die zich wat meer met de PR kant willen bemoeien.
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WVTTK, Rondvraag

Jelle draagt aan dat een aantal links op de website niet werken en zwarte bij.org staat niet bij de links.
Ook vraagt hij of het mogelijk zou zijn om te linken naar de artikelen van de SICAMM.
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Sluiting.

