Verslag Algemene Vergadering van de Kon. V.I.B. van 13 maart 2010
1 Statutair Gedeelte
1.1

Welkomstwoord door Voorzitter
• 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(VM: J. Dedapper), J. Dedapper, R. Bertels , A. Aerts, C. Van
Gampelaere, M. Pluym, H. Bes.
• KOIV : C. Dauw, M. De Waele, R. De Vos.
• KWVIB : F. Declercq , I. Behaeghe, J. Desmyttere, D. Pollet, L. Verhelst.
• LIB : H. Aerts, M. Nijs, G. Louis, R. Vranken, F. Daems (vervangt A. Vandervoort),
J. Cardinaels .
• VBVI : J. Croonenberghs, P. Stuyckens, H. Trappeniers, J. Vonckx, H. Schelfhout , S.
Kamers, E. Hoebrechts .
1.2.2
•
•
•
•
•

Aanwezig zonder stemrecht :
Penningmeester : N. De Waele.
Communicatieverantwoordelijke: F. Wouters.
Redactieraad: F. Franck.
Commissaris: E. Snauwaert.
UGent: D. de Graaf.

1.2.3
•
•
•
•
•

Verontschuldigd (eventueel met volmacht gegeven (VG)) :
LIB: C. Rubens.
AVIB: H. Daems (VG).
KOIV: G. Criel , M. Van Simaeys.
UGent: F. Jacobs.
27 leden van de 34 leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

1.3

Samenstelling van de Algemene Vergadering .
• Ontslagnemende leden zijn:
o AVIB: T. Jacobs
o VBVI: J. Beuckelaers.
o KOIV: R.Van Onacker.
o LIB: J. Bullen, M. Schuurmans.
• Nieuwe leden zijn:
o AVIB: A. Aerts
o LIB: G. Louis, R. Vranken.
• De ontslagnemende en nieuwe leden worden aanvaard met algemeenheid van
stemmen.

1.4

Goedkeuring v.h. Verslag v.d. Algemene Vergadering van 7 maart 2009.
• Gepubliceerd in Maandblad van juni 2009. Goedgekeurd met algemeenheid van
stemmen.
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1.5

Verslag van het College van Commissarissen.
• Het verslag van de kascontrole, uitgevoerd op 5 februari 2010 in het
Informatiecentrum te Gent door M. Nijs, E. Snauwaert en J. Croonenberghs, wordt
voorgelezen door E. Snauwaert.
• Volgende opmerkingen en aanbevelingen worden geformuleerd:
o Voorzien van procedures ter bevordering van het respecteren van de deadlines
in het bijenteeltproject.
o Fiscale fiches voor vergoedingen betaald aan medewerkers.
o Opstellen van interne procedures en huishoudelijk reglement.
o Informatie verstrekken over de verzekering van de imker en/of aangeslotene
aan de KonVIB.
• De voorzitter bedankt de commissarissen voor het verslag en de goede ideeën en N.
De Waele en B. Rotthier van het Informatiecentrum voor het geleverde werk.

1.6

Beoordeling van de Rekeningen 2009.
• Door de schatbewaarder wordt een presentatie gegeven van de rekeningen van 2009,
bestaande uit rekeningen van de KonVIB, het Informatiecentrum en het Vlaams
Bijenteeltproject.
• De rekeningen van 2009 worden unaniem goedgekeurd.

1.7

Décharge van de Bestuurders en Commissarissen.
• De AlgemeneVergadering verleent unaniem décharge aan de bestuurders en de
commissarissen.

1.8

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

1.9

Samenstelling van het College van Commissarissen.
• Het driejarig mandaat van E. Snauwaert loopt ten einde; stelt zich kandidaat voor een
nieuw mandaat als commissaris.
• De algemene vergadering bevestigd unaniem de aanstelling van E. Snauwaert als
commissaris.

1.10 Begroting 2010
• Alvorens de begroting te bespreken worden een aantal statistieken getoond in verband
met het aantal leden en de ouderdom van de leden.
o Hieruit blijkt dat de kans groot is dat in 2010 er meer leden zullen zijn dan in
2009.
o Met 37% van de gegevens beschikbaar is de gemiddelde ouderdom van de
imkers 62 jaar.
o Om meer leden aan te trekken wordt voorgesteld ieder jaar op een andere
plaats beginnerscursussen in te richten en ieder nieuw lid een “peter” te geven.
• Het jaar 2009 is afgesloten met een positief resultaat door:
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•

•

•

o Meerontvangst van lidgelden.
o Minder uitgaven op:
Bestuursposten.
De uitgaven voor de Algemene Vergadering werden dubbel voorzien.
BTW op projecten zijn gedragen door het Honingproject.
Ontwikkelingskost van website is lager dan voorzien.
Honingetiketten betaald door Honingproject en Informatiecentrum.
Gedurende het jaar 2009 werden twee posten overschreden:
o Door het overnemen van de taken van de hoofdredacteur F. Joly door J. Brems.
o Door de nazendingen van het maandblad naar nieuwe leden. Vermits de
meerkost als relatief klein wordt ervaren, wordt door de AV besloten, deze
nazendingen te blijven doen voor nieuwe leden, echter niet voor late betalers.
Om het aantal late betalingen te verminderen zal het januari-februari nummer
wel later in het jaar worden verzonden.
o Door de AV worden beide overschrijdingen goedgekeurd.
Belangrijke punten uit de begroting van 2010 zijn:
o Meer inkomsten worden verwacht uit lidgelden en publiciteit.
o Voor de redactieraad wordt een globale som voorzien te verdelen door de
hoofdredacteur.
o De kosten voor de selectiewerkgroep worden gedragen door het
Honingproject.
o De BTW voor het Honingproject moeten in 2010 gedragen worden door de
KonVIB.
o Een bedrag is voorzien voor een eventueel IWT project in verband met de
optimalisatie van de voedingswaarde van stuifmeel voor bijen.
o Een bedrag is voorzien voor juridische geschillen (zie hieronder).
o De balans voor 2010 is positief.
De begroting van 2010 wordt door de AV unaniem goedgekeurd.

1.11 Voorlezing Beslissingen van de Algemene Vergadering, Goedkeuring en
Ondertekening.
• De genomen beslissingen door de algemene vergadering in het statutair gedeelte
worden voorgelezen en goedgekeurd.

2 Bespreking van de Toestand, het Beleid en de Toekomst van de
Kon.V.I.B.
2.1
•

•
•
•

Uiteenzetting door de Voorzitter (C. Dauw)
Door de nv Agso wordt de KonVIB voor de rechtbank van Turnhout gedagvaard voor
het niet plaatsen van publiciteit op de achterste pagina van het Maandblad. De
KonVIB zal zich op de gepaste wijze verdedigen. Maar het is zeer betreurenswaardig
dat een hobbyvereniging op dergelijke wijze op kosten wordt gejaagd. En wat een
manier om zo'n probleem aan te pakken. Leuk toch dat imkeren in Vlaanderen...
In de loop van januari is de vernieuwde website te bezoeken op het internet.
Als voorzitter van de redactieraad wordt Francis Joly opgevolgd door Dirk Desmadryl.
Francis Joly wordt bedankt voor zijn inzet voor het maandblad in moeilijke
omstandigheden.
Er zijn reeds twee vergaderingen geweest met de andere federaties teneinde de
samenwerking tussen de federaties te verbeteren. Er is afgesproken: geen ruzie te
maken, als eenheid naar buiten te treden en redactioneel samen te werken. Een
volgende vergadering is voorzien in september.
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•

2.2

Er is een eerste contact geweest met de provinciale instellingen, georganiseerd door
André Aerts. Als een eerste resultaat zullen bloemenzaden verdeeld worden naar de
gemeenten en zal het bermbeheer bijenvriendelijker worden gemaakt.
Uiteenzettingen Werkgroepen

2.2.1 Commissie Drachtplanten en Bestuiving (Freddy Franck, Filip Wouters)
• Door Freddy Franck werd een kort onderzoek uitgevoerd naar de organisatie en
initiatieven van de commissie drachtplanten en bestuiving. Samengevat zijn de
resultaten van dit onderzoek:
o Er is nooit een duidelijke taakomschrijving geweest van deze commissie en
van de betrokken provinciale leden.
o In verschillende provincies worden boekjes uitgegeven over drachtplanten,
worden plantenruildagen georganiseerd en zaden voor bloemenweide verdeeld.
o Er zouden initiatieven moeten ontwikkeld worden om eigenaars van potentiële
drachtgebieden te sensibiliseren. De mogelijkheden voor subsidiëring moeten
onderzocht worden.
o De problematiek van drachtplanten en bestuiving komt weinig aan bod bij de
imkeropleidingen. Een geslaagd initiatief is de vervolmakingscursus
bestuiving ingericht door de Koninklijke Imkersgilde Neerbrabant.
o Gezien de steeds strenger wordende wetgeving en controle op gebied van
voedselveiligheid, fiscus, sociale zekerheid en verzekeringen zullen ook
hobby-imkers als professionelen behandeld worden. De nodige opleidingen
moeten voorzien worden.
• Door Filip Wouters wordt een discussienota in verband met GGO’s voorgesteld. De
kernpunten zijn:
o Een eerste Europese richtlijn, omtrent het doelbewust introduceren van GGO’s
in het milieu, is verschenen in 1990 en aangepast in 2001, zodat het
discussiëren over het al of niet toelaten van GGO’s achterhaald is door de
feiten.
o Momenteel wordt er door de Vlaamse regering gewerkt aan een ontwerpbesluit
omtrent de co-existentie van GGO’s met conventionele en biologische
gewassen.
o Om de imker te beschermen wordt voorgesteld een eisenbundel te formuleren
met volgende inhoud:
• Verwittigd worden wanneer een GGO teelt, binnen een bepaalde
afstand van een imker, wordt gestart.
• Imkers bezwaar kunnen aantekenen.
• Imkers toegang krijgen tot de registratie van GGO percelen.
• Imkers aanspraak kunnen maken op het schadefonds.
o Voorgaande eisenbundel zal verder worden uitgewerkt en besproken worden
met de andere federaties om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt.
o Volgens Dirk de Graaf moet de KonVIB zich goed laten informeren teneinde
geen al te negatief standpunt in te nemen; op de UGent is hierover voldoende
kennis aanwezig.
• Op de volgende raad van bestuur zal de werkgroep Drachtplanten en Bestuiving terug
geactiveerd worden.
2.2.2 Honingproject 2010-2011 (Dirk de Graaf)
• Dirk de Graaf is intensief betrokken geweest bij het uitwerken van het voorstel voor
het Honingproject 2010-2011, dat voorgelegd zal worden aan de bevoegde Europese
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•

instanties ter goedkeuring; vanaf 1 september 2010 zal Dirk de Graaf projectleider
worden van het Honingproject. De belangrijke kenmerken van het uitgewerkte
voorstel zijn:
o Technische bijstand: steun aan educatieve en experimentele bijenstanden en
het creëren van een “informatiestroom” naar de imkers toe.
o Varroabestrijding:
Thermobox voor biotechnische beheersing van de varroa.
Praktijktesten op nieuwe producten.
Meten van bijengezondheid door het ontwikkelen van diagnostische
gereedschappen.
o Honinganalyse: de wijze waarop de stalen worden geselecteerd is niet
uitgewerkt in het voorstel en zal later worden bepaald.
o Selectie:
BLUP selectiesysteem.
Overlarfproject, KI en verdeling van koninginnen.
Het financieel afhandelen van het Honingproject is een kluwen waar meer
duidelijkheid en transparantie moet geschept worden.
De juiste verdeling van de gelden over de verschillende onderdelen van het project en
de verschillende federaties is nog niet bepaald. De nadruk ligt vooreerst op het
verkrijgen van de goedkeuring voor het voorstel.

2.2.3 Informatiecentrum van de Bijenteelt (Dirk de Graaf)
• Op 1 september 2010 wordt Dirk de Graaf hoofd van het Informatiecentrum.
• De werking van het Honingproject en het Informatiecentrum zijn sterk met elkaar
verweven.
• Een masterplan voor de toekomst van het Informatiecentrum zal vanaf 1 september
2010 worden opgesteld en voorgelegd worden aan de raad van bestuur van de
KonVIB. Krijtlijnen van het masterplan zijn:
o Informatiestroom:
• Naar beginners en gevorderden.
• Gebruik van moderne technieken, zoals internet.
• Gebruik van een professionele look.
• Gericht naar een jong publiek.
o In het Informatiecentrum een nieuwe dynamiek teweegbrengen om de
tevredenheid van de klanten (imkers) te verhogen.
• Dirk de Graaf zal “niet” optreden als vertegenwoordiger van de sector, maar wel als
adviseur van de sector.
• Voor de dagelijkse leiding van het Informatiecentrum is een vacature (administratief
en technisch personeel UGent) geopend.
• Het FAVV streeft ernaar de verdeling van varroa-medicamenten te laten gebeuren via
dierenartsen.
2.2.4 Redactieraad (Freddy Franck)
• Het is een hele opgave ieder jaar 10 maandbladen te produceren. Daarom is een
analyse uitgevoerd om het aanmaken van het maandblad zo efficiënt mogelijk te laten
verlopen.
• Op de laatste vergadering met de verschillende federaties waren ook alle
hoofdredacteurs aanwezig om te onderzoeken op welke wijze in de toekomst kan
worden samengewerkt.
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Het gebruik van artikels die reeds verschenen zijn in binnenlandse of buitenlandse
maandbladen geeft praktische problemen die aangepakt zullen worden door het
vernieuwde Informatiecentrum.

2.2.5 Werkgroep Onderwijs (F. Daems)
• Er zal een basiscursus worden opgesteld zodat alle lesgevers hetzelfde vertellen.
• Indien men als imker 75 lesuren scholing volgt, kan men een aanvraag indienen tot
uitkering van een vergoeding voor sociale promotie. De voorwaarden hiervoor worden
tegen september gedocumenteerd en verdeeld over de provinciale scholingscentra.
• Vanaf 1 januari 2009 kunnen geen papieren loonfiches meer worden afgeleverd aan de
belastingsdiensten, maar moet dit digitaal gebeuren. In april zal een vergadering
belegd worden om uit te leggen hoe een digitale loonfiche moet worden opgesteld.
2.2.6 KonVIB Website (Hugo Bes)
• Een overzicht wordt gegeven van de webprogramma’s die gebruikt worden voor het
realiseren van de website en de mogelijkheden die hierdoor worden geboden.
• Uit de statistieken van de eerste maand blijkt dat de website gemiddeld 40 bezoekers
per dag heeft gehad, waarvan 50% “nieuwe” bezoekers en 50% “terugkerende”
bezoekers.
• In de nabije toekomst zal aandacht besteed worden aan onderwerpen zoals bijensterfte,
bestuiving, boeken, Bijenforum en het Honingproject .
2.2.7 Selectiewerkgroep (Frans Declercq)
• Een overzicht wordt gegeven van de activiteiten van de selectiewerkgroep in het kader
van het Vlaams Bijenteeltproject (Honingproject).
• Voor 2010 zijn enkele aanvragen van nieuwe overlarvers binnengekomen.
• Onderzoek CODA:
o Limburg: 17 april ophalen – 19 april naar CODA
o West-Vlaanderen: 19 april ophalen – 20 april naar Gent – 21 april naar CODA
o Oost-Vlaanderen: 19 april ophalen – 20 april naar Gent – 21 april naar CODA
o Antwerpen: 5 april ophalen – 6 april naar Lier – 7 april naar CODA
o Brabant: 17 april ophalen – 19 april naar CODA
o De buckfast-overlarvers geven hun stalen mee met de verantwoordelijken van
de provincie.
• Overlarfdagen:
o De overlarfdagen liggen vast op 22 mei 2010 en 12 juni 2010.
o Het formulier voor de overlarving zal door Bernadette gemaild worden naar
betrokken verantwoordelijken.
o Er wordt afgesproken om per overlarver max. 200 euro uit te betalen dit is
voor 160 larven. In Limburg is afgesproken om maximaal 60 aangezogen
larven te verdelen en met de rest koninginnen te verdelen.
o De formulieren moeten via de provinciale verantwoordelijken nagekeken en
goedgekeurd worden, dan pas worden ze naar het secretariaat verstuurd.
o De formulieren voor de Buckfast moeten via Jan De Ridder binnengestuurd
worden en van hun budget afgetrokken worden.
o De formulieren dienen uiterlijk op 1 juli 2010 op het secretariaat toe te komen.
Bij laattijdigheid zullen deze niet meer uitbetaald worden.
• Reizen Spiekeroog 2010:
o De data liggen vast op 21juni en 5 juli.
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o Daar er reeds 196 inschrijvingen zijn voor de reis van 21 juni en er maar 150
koninginnen naar het eiland kunnen zullen we pas eind april kunnen bepalen
wie er op deze dag mee kan voor de reis.
o Ten laatste op 15 april dienen we te weten wie er ook een tweede keer wenst te
reizen zodat we het reisschema kunnen samenstellen.
o Er is een regeling getroffen voor het binnenbrengen van de kastjes zodat alles
vlot kan verlopen.
o Daar er onduidelijkheid was over imkerscode (imkertelernummer) en
teeltboeknummer is er een consensus bereikt.
Er is nog een grote vraag naar de “Gids voor Goede bijenteeltpraktijken” voor de
nieuwe leden. Kan deze nog herdrukt worden?
Volgens Harry Daems zouden er nog verschillende subsidies zijn voor Europese
projecten waarbij we zouden een voorstel kunnen doen.

2.2.8 Project Onderwijs (Freddy Franck)
• De bedoeling van dit project is de bijenteelt te promoten via het lager en middelbaar
onderwijs, met de nadruk op het lager onderwijs. Er bestaan reeds veel initiatieven,
zodat in de eerste plaats een inventarisatie van al deze initiatieven zal gebeuren, die
vervolgens gepubliceerd zal worden op de KonVIB website.
• Teneinde dit initiatief bekend te maken bij het onderwijzend personeel zal een
advertentie geplaatst worden in het tijdschrift Klasse.
• Het zou interessant zijn een draaiboek te hebben voor imkers die een klas ontvangen
in hun bijenhal.
• Voor het middelbaar onderwijs zouden links gelegd moeten worden tussen bijen en de
verschillende onderwezen disciplines.
• Bijen introduceren bij bestaande projecten zoals “Scientist at Work” en “Leonardo da
Vinci” en bijen als onderwerp voor eindwerken naar voor schuiven.
2.2.9 Relatie met Overheid (André Aerts)
• De relatie met de overheid moet complementair zijn. Dit wil zeggen dat lokale
afdelingen contacten moeten leggen met de lokale overheden en de provinciale bonden
met de provinciale overheden. Het verhaal dat gebracht wordt, moet echter coherent
zijn tussen de verschillende niveau’s, zodat de KonVIB hierin een leidende rol moet
spelen. Ook de andere bijenfederaties en nevenliggende sectoren moeten hierbij
worden betrokken.
• Om financiering van de overheid te krijgen is het noodzakelijk dat de projecten vanuit
de sector gesteund worden en er co-financiering voorzien is.
• Door de strenge regels van het FAVV zijn de imkers bezorgd dat de commerciële
leveranciers zich van de Belgische markt afkeren, zodat de imkers niet kunnen
genieten van nieuwe ontwikkelingen. Deze verstrenging zal zich echter doorzetten in
alle Europese landen, zodat we eigenlijk een voorsprong hebben t.o.v. deze landen.
Langs de ene kant moeten de scherpe randjes van dit streng beleid worden afgevijld,
maar zal een verdere professionalisering van de bijenteelt onvermijdbaar zijn.
2.3

Allerlei
• Iedereen wordt uitgenodigd op het imkerscongres te Roeselare op 4 september 2010.
Er worden 3 lezingen voorzien:
o Carnica bijen, door O. Van Laere.
o Buckfast bijen, door Ko Dewit.
o Zwarte bijen, door Ludo Declerck
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Chris Dauw,

Hugo Bes,

Voorzitter

Secretaris
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