Verslag Algemene Statutaire Vergadering van de Kon. V.I.B. van
7 maart 2009
1 Statutair Gedeelte
1.1 Welkomstwoord door Voorzitter C. Dauw
•

Iedereen wordt welkom geheten en bedankt voor hun aanwezigheid.

1.2 Noteren van Aanwezigen
1.2.1 Leden met stemrecht :aanwezig of verontschuldigd maar volmacht
gegeven (VM) :
•
•
•
•
•

AVIB : H. Daems, J. Dedapper, R. Bertels (VM: C. Van Gampelaere) , T. Jacobs, C.
Van Gampelaere, M. Pluym, H. Bes.
KOIV : C. Dauw, G. Criel (VM: C. Dauw), M. De Waele, R. De Vos.
KWVIB : F. Declercq , I. Behaeghe (VM: F. Declercq).
LIB : J. Bullen (VM: H. Aerts) , H. Aerts, M. Nijs, M. Schuurmans, A. Vandervoort,
C. Rubens (VM: J. Cardinaels).
VBVI : J. Croonenberghs, P. Stuyckens (VM: H. Trappeniers), H. Trappeniers, J.
Vonckx, J. Beuckelaers, H. Schelfhout (VM: J. Vonckx), S. Kamers, E. Hoebrechts
(VM: J. Croonenberghs).

1.2.2 Aanwezig zonder stemrecht :
•
•
•

Bestuursleden : J. Cardinaels (LIB), F. Daems (LIB).
Penningmeester : N. De Waele.
Promotor Informatiecentrum en voorzitter Gezondheidsdienst : F. Jacobs.

1.2.3 Verontschuldigd (eventueel met volmacht gegeven, (VG)) :
•
•
•
•
•

•

LIB: C. Rubens (VG), J. Bullen (VG).
KWVIB: I. Behaeghe (VG), D. Pollet.
KOIV: G. Criel (VG), M. Van Simaeys.
VBVI: E. Hoebrechts (VG), P. Stuyckens (VG), H. Schelfout (VG).
Redactieraad: Francis Joly.
27 leden van de 34 leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

1.3 Samenstelling van de Algemene Vergadering .
•
•
•

Ontslagnemende leden zijn:
o AVIB: R. Van Meenen, M. Vlyminckx.
o VBVI: M. De Leenheer.
Nieuwe leden zijn:
o AVIB: M. Pluym, H. Bes.
o VBVI: S. Kamers
De ontslagnemende en nieuwe leden worden goedgekeurd met algemeenheid van
stemmen.

1.4 Goedkeuring en Ondertekening v.h. Verslag v.d. Algemene
Vergadering van 22 maart 2008.
•

Gepubliceerd in Maandblad van juni 2008. Goedgekeurd met algemeenheid van
stemmen.
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1.5 Verslag van het College van Commissarissen.
•
•
•
•

•

•

Het verslag van de kascontrole, op 16 januari 2009 in het Informatiecentrum te Gent,
wordt voorgelezen.
De voorzitter bedankt de commissarissen voor het verslag en N. De Waele en B.
Rotthier voor het geleverde werk.
De BTW op de aankoop van goederen voor het Vlaams Honingproject is in 2008 niet
gerecupereerd geworden en is gedragen door de KonVIB. Er zal onderzocht worden
hoe dit in 2009 wel kan gebeuren.
Het gedeelte scholing uit de boekhouding van het Informatiecentrum, werd door de
commissarissen niet nagezien, daar op verzoek van de ALT hiervoor een aparte
rekening werd geopend. Door de vergadering wordt er op aangedrongen dit volgend
jaar wel te doen, daar scholing onder de verantwoordelijkheid van de KonVIB valt.
Door de commissarissen wordt gevraagd alle belangrijke documenten beschikbaar te
stellen op een enkele locatie, in princiepe de zetel van de vereniging. Om aan deze
vraag te voldoen zal door de juridische werkgroep een huishoudreglement en een
aanpassing van de statuten worden opgesteld tegen de volgende algemene
vergadering.
Daar het project Gorssum ten einde loopt, zal gevraagd worden de resultaten van het
project te publiceren in het maandblad.

1.6 Beoordeling van de Rekeningen 2008.
•

•

Door de schatbewaarder wordt een presentatie gegeven van de rekeningen van 2008,
bestaande uit rekeningen van de KonVIB, het Informatiecentrum en het Vlaams
Bijenteeltproject. Op vraag van de algemene vergadering van 2008 wordt bijzondere
aandacht besteed aan de wijze waarop de drie rekeningen worden samengevoegd tot
een enkel resultaat (zoals gevraagd door de rechtbank van koophandel).
De rekeningen van 2008 worden unaniem goedgekeurd.

1.7 Décharge van de Bestuurders en Commissarissen.
•

De AlgemeneVergadering verleent unaniem décharge aan de bestuurders en de
commissarissen.

1.8 Aanstelling van nieuwe Bestuursleden en van Leden waarvan
het mandaat verlopen is.
•
•

•

De volgende bestuursleden zijn ontslagnemend: P. Stuyck (VBVI) en R. Van Meenen
(AVIB). Ter vervanging stellen S. Kamers (VBVI) en M. Pluym (AVIB) zich
kandidaat voor een mandaat van 4 jaar.
Van de volgende bestuursleden is het mandaat van 4 jaar verlopen: C. Dauw (KOIV),
M. De Waele (KOIV), I. Behaeghe (WVIB), H. Trappeniers (VBVI), J. Dedapper
(AVIB), F. Daems (LIB) en J. Cardinaels (LIB). Alle leden stellen zich terug
kandidaat voor een 4-jarig mandaat.
De algemene vergadering bevestigd unaniem de voorgestelde bestuursleden.

1.9 De Raad van Bestuur trekt zich terug.
•
•

De raad van bestuur trekt zich terug om de functies van de raad te herverdelen.
De functieverdeling is:
o Voorzitter: C. Dauw.
o Ondervoorzitters: I. Behaeghe en F. Daems.
o Schatbewaarder: N. De Waele (zonder stemrecht).
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o Secretaris: H. Bes (zonder stemrecht)
o Leden: J. Cardinaels, M. Pluym, J. Dedappper, M. De Waele, S. Kamers, H.
Trappeniers, F. Declercq.

1.10 Samenstelling van het College van Commissarissen.
•
•
•
•
•

M. Vlyminckx is ontslagnemend als commissaris.
M. Nijs stelt zich kandidaat voor de functie van commissaris.
Het driejarig mandaat van J. Croonenberghs loopt ten einde; J. Croonenbegrhs stelt
zich kandidaat voor een nieuw mandaat als commissaris.
De algemene vergadering bevestigd unaniem en met applaus de aanstelling van M.
Nijs en J. Croonenberghs als commissaris.
Het college van commissarissen omvat aldus de statutair verplichte drie leden. Toch
wordt aan de provincies gevraagd eventuele bijkomende kandidaten voor te stellen op
de volgende raad van bestuur.

1.11 Begroting 2008
•
•
•
•
•

De begroting van 2009 wordt voorgesteld door N. De Waele aan de hand van het
document “Begroting 2009”. De begroting is in evenwicht.
Uit de analyse van het aantal leden blijkt dat de verhoging van het lidgeld geen
negatieve invloed heeft gehad op het aantal leden. Ook is het aantal leden in februari
2009 gelijk aan het aantal in februari 2008.
Er zal getracht worden de kosten voor de etiketten en het vernieuwen van de website
te laten betalen door het Vlaams Honingproject. In de begroting 2009 is echter het
nodige voorzien om beide projecten volledig te betalen uit eigen middelen.
De kosten voor het uitgeven van de Praktijkgids zullen gedragen worden door de
Vlaamse Gemeenschap, op uitzondering van de verdeling van de brochure naar de
leden. Voor het verdelen zullen de provincies en afdelingen worden ingeschakeld.
De begroting 2009 wordt unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering.

1.12 Voorlezing Beslissingen van de Algemene Vergadering,
Goedkeuring en Ondertekening.
•

De genomen beslissingen door de algemene vergadering in het statutair gedeelte
worden voorgelezen, goedgekeurd en ondertekend door de aanwezige leden.

2 Bespreking van de Toestand, het Beleid en de Toekomst
van de Kon.V.I.B.
2.1 Uiteenzetting door de Voorzitter C. Dauw
•

•
•

De voorzitter stelt dat de KonVIB een vereniging is van hobbyisten (amateurs), zodat
de uitgave van het maandblad, de boekhouding, het secretariaatswerk, de
communicatie en het bestuurswerk, op alle niveau’s wordt uitgevoerd door
vrijwilligers. De voorzitter vraagt het geleverde werk tolerant en met respect te
beoordelen.
Binnenshuis kan en mag hard gediscussieerd worden. Echter eenmaal besloten, als
eenheid naar buiten treden.
In het voorbije jaar extra inspanningen gedaan voor het verbeteren van de
communicatie naar binnen en buiten. Voorbeelden zijn het aanstellen van de
communicatie verantwoordelijke (Filip Wouters) en het vernieuwen van de KonVIB
website.
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•

•

•

Meer inspanningen moeten echter gedaan worden voor het lobbyen naar buitenuit.
Daarom wordt voorgesteld een werkgroep op te richten waarin per provincie een
aantal mensen deel van uitmaken. Lobbyen moet niet alleen gebeuren naar de overheid
toe maar ook naar bedrijven.
Op dit ogenblik kan geen enkele vereniging zonder een goed uitgebouwde website,
wat willen zeggen dat de website interessant en up-to-date moet zijn. Het ontwerp van
de website is in handen gegeven van de firma dmd-webdesign uit Herzele, terwijl voor
de nodige teksten en het up-to-date houden nog actief gezocht wordt naar
medewerkers.
Andere zorgkinderen zijn de werkgroepen. Terwijl de selectiewerkgroep uit zijn
voegen barst, zijn er andere groepen in slaaptoestand. Meer specifiek moet de
werkgroep Bijenweide terug geactiveerd worden om de problemen van de GGO’s en
natuurgebieden aan te pakken.

2.2 Uiteenzettingen door de Voorzitters van de Werkgroepen
2.2.1 Selectiewerkgroep door F. Declercq
•
•
•
•

De stand van zaken wordt gegeven in het kader van het Vlaams BijenteeltProject.
De informatiefolder in verband met selectie is zo goed als afgewerkt
Door het groot aantal deelnemers, meer dan tachtig, wordt een flink gedeelte van het
budget besteed aan verplaatsingsonkosten. De voorzitter vraagt het aantal
verplaatsingen onder controle te houden.
Er wordt een oproep gedaan uit te kijken naar een voorzitter voor deze actieve
werkgroep.

2.2.2 Informatiecentrum door F. Jacobs
•
•
•

Er bestaat een sterke verwevenheid tussen de universiteit (RUG) en het
Informatiecentrum voor de Bijenteelt. Gevraagd wordt de communicatie
verantwoordelijke in te schakelen om deze situatie uit te leggen naar de imkers toe.
Het didactisch uitleenmateriaal is beschadigd en verouderd. Daarom wordt gevraagd
dit materiaal te vernieuwen gebruikmakende van de laatste technieken.
Er wordt aangedrongen op een betere samenwerking tussen IC en KonVIB. Echter
met respect voor ieders bevoegdheid.

2.2.3 Redactieraad door Frans Daems
•
•

•

•

De redactieraad vraagt aan de raad van bestuur een intern reglement op te stellen
waarin de rechten en plichten van de redactieleden worden vastgelegd.
De redactieraad wijst erop dat er te weinig medewerkers zijn, zodat het iedere maand
een hele heksentoer is het maandblad op tijd klaar te hebben. Het is niet duidelijk hoe
de efficïentie van de redactie nog verder kan verhoogd worden. Een groot probleem
daarbij is het niet tijdig inleveren van de bijdragen.
Aansluitend bij voorgaande paragraaf is het voorstel van de redactieraad om te streven
naar een enkel maandblad voor de verschillende bijenverenigingen in Vlaanderen. De
voorzitter zal de nodige contacten leggen om de haalbaarheid van dit voorstel te
toetsen.
In het tijdschrift van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) is met lovende
woorden gesproken over het maandblad van de KonVIB.
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2.2.4 Gezondheidswerkgroep door Frans Jacobs
•

•

Het IC stopt met het stockeren en verdelen van geneesmiddelen uit vrees in aanvaring
te komen met de medische industrie en de toezichtsorganen. Vanuit dezelfde hoek
wordt ook het ambt van assistent onder vuur genomen. Aan de raad van bestuur wordt
gevraagd hierover een standpunt in te nemen in overleg met de andere
bijenverenigingen. Bovendien bestaat de vrees, indien het IC stopt met het verdelen
van geneesmiddelen, door de imkers nog meer zal worden geëxperimenteerd met
allerlei onwettige middelen.
Het is nog steeds niet duidelijk welke geneesmiddelen voor de varroabestrijding
wettelijk toegelaten zijn in 2009. Daarom zal de KonVIB de vraag stellen aan het
FAVV, daar zij hiervoor verantwoordelijk zijn, en het antwoord in het maandblad
publiceren.

2.2.5 Werkgroep Drachtplanten en Bestuiving
•

Aan M. Asperges zal het voorzitterschap van deze werkgroep aangeboden worden.

2.2.6 Werkgroep Onderwijs door F. Daems
•
•
•

F. Daems zal het voorzitterschap van deze werkgroep gedurende twee jaar
waarnemen, teneinde de werkgroep nieuw leven in te blazen.
Aan het IC wordt gevraagd cursussen in te richten voor de opleiding van lesgevers.
Dit is voor het IC geen probleem indien er voldoende deelnemers zijn. Een oproep zal
geplaatst worden in het maandblad.
Er wordt gevraagd de lijst van beschikbare lesgevers up-to-date te houden. Dit zou
reeds gebeurd zijn bij het opstellen van het nieuwe KonVIB vademecum.

2.2.7 Juridische Werkgroep door J. Croonenberghs
•
•
•

Gedurende het lopende jaar werden vooral individuele vragen beantwoord.
Het juridische handboek is nog geen stap gevorderd.
In mei zal de werkgroep bijeengeroepen worden om de gegeven opdrachten (zie
verslag van het college der commissarissen) en het werk voor het juridisch handboek
te verdelen. Wat betreft dit laatste wordt gesuggereerd zich te beperken tot de meest
gestelde vragen.

2.2.8 Honingetiket door J. Dedapper
•
•

Een overzicht wordt gegeven over het project Honingetiket.
In het maandblad van april zal het etiket worden voorgesteld en toegelicht.

2.3 Allerlei
•
•
•

Voor een potje honing van 500 gr wordt een “richtprijs” voorgesteld van 5 euro,
verpakking inbegrepen; “richtprijs” is een geadviseerde prijs en geen verplichte prijs.
Er wordt besloten in de toekomst de algemene vergadering te houden op de tweede
zaterdag van maart, behalve als die dag een feestdag is.
Het maandblad van januari/februari is door een aantal leden niet ontvangen. Wellicht
is dit te wijten aan een probleem bij de drukker. Het maandblad zal worden
nagezonden na kennisgeving bij N. De Waele.

Chris Dauw,

Hugo Bes,

Voorzitter

Secretaris
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