Verslag Algemene Vergadering van de Kon. V.I.B. van 12 maart 2011
1 Statutair Gedeelte
1.1

Welkomstwoord door Voorzitter
• Iedereen wordt welkom geheten en bedankt voor hun aanwezigheid.
• Nieuwe agendapunten:
o Nadere toelichting over werking werkgroepen: Redactieraad,
Drachtplanten/Bestuiving en Selectie.
o Nadere toelichting over het onderwijs project Netwerk BijenOpSchool (BOS)

1.2

Noteren van Aanwezigen

1.2.1 Leden met Stemrecht :aanwezig of verontschuldigd maar Volmacht
gegeven (VM) :
• AVIB (7 leden): H. Daems, J. Dedapper, A. Aerts, C. Van Gampelaere (VM: H.
Daems), M. Pluym (VM: J. Dedapper), Marc Vlyminckx.
• KOIV (5 leden): G. Criel, C. Dauw, M. De Waele (VM: C. Dauw), R. De Vos, B. Van
Herzele.
• KWVIB (5 leden): F. Declercq , I. Behaeghe, J. Desmyttere, D. Pollet (VM: I.
Behaeghe), L. Verhelst.
• LIB (6 leden) : H. Aerts, M. Nijs, G. Louis, R. Vranken, A. Vandervoort.
• VBVI (8 leden): P. Stuyckens (VM: J. Vonckx), H. Trappeniers, J. Vonckx, S.
Kamers, E. Hoebrechts (VM: H. Trappeniers), Jef Beuckelaers (VM: Staf Kamers) .
1.2.2
•
•
•
•
•
•

Aanwezig zonder Stemrecht :
Ondervoorzitter: F. Daems.
Communicatieverantwoordelijke: F. Wouters.
Redactieraad: F. Franck.
Commissaris: E. Snauwaert.
UGent: D. de Graaf.
Secretaris : H. Bes.

1.2.3
•
•
•
•
•

Verontschuldigd (eventueel met Volmacht gegeven (VG)) :
AVIB: R. Bertels, C. Van Gampelaere (VG).
KOIV: M. De Waele (VG).
KWVIB: D. Pollet (VG).
LIB: C. Rubens.
VBVI: J. Croonenberghs, H. Schelfhout, E. Hoebrechts (VG), P. Stuyckens (VG), J.
Beuckelaers (VG).
Van de 31 leden van de AV zijn er 27 aanwezig of vertegenwoordigd.

1.3

Samenstelling van de Algemene Vergadering .
• Ontslagnemende leden zijn:
o AVIB: H. Bes
o KOIV: M. Van Simaeys.
• Nieuwe leden zijn:
o AVIB: M. Vlyminckx
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•
1.4

o KOIV: B. Van Herzele
o VBVI: J. Beuckelaers
De ontslagnemende en nieuwe leden worden aanvaard met algemeenheid van
stemmen.

Goedkeuring v.h. Verslag v.d. AV van 13 maart 2010.
• Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

1.5
•
•

•

•

Verslag van het College van Commissarissen.
Het verslag van de kascontrole, uitgevoerd op 28 januari 2011 in het
Informatiecentrum te Gent door M. Nijs (2de jaar), E. Snauwaert (1ste jaar, 2de keer) en
J. Croonenberghs (2de jaar, 2de keer), wordt voorgelezen door E. Snauwaert.
Volgende activiteitencentra werden doorgelicht:
o KonVIB.
o Informatiecentrum voor de bijenteelt (ICB).
o Vlaams BijenteeltProject (01/09/2009 – 30/09/2010) (VBP)
Volgende opmerkingen en aanbevelingen worden geformuleerd:
o Voorfinanciering van het VBP: in de toekomst zal de voorfinanciering door de
KonVIB gebeuren.
o Opstellen van intern huisreglement: zal worden opgenomen in de volgende
RvB.
o Informatie verstrekken over de verzekeringen aangegaan door de KonVIB.
De RvB heeft hiervoor de eerste stappen gezet door het inschakelen van een
externe verzekeringsspecialist, om de verzekeringsproblematiek van de
KonVIB in kaart te brengen.
De voorzitter bedankt de commissarissen voor het verslag en de goede ideeën. M.
Vlyminckx en B. Rotthier van het ICB worden bedankt voor het geleverde werk.

1.6

Beoordeling van de Rekeningen 2010.
• Door de schatbewaarder wordt een presentatie gegeven over de rekeningen van 2010.
Deze bestaan uit vier delen: rekeningen KonVIB, ICB, VBP en begrotingscontrole
2010.
• De resultaten t. o. v. de begroting zijn positief zowel wat betreft uitgaven als
inkomsten.
Opmerkingen rekeningen KonVIB:
o

Het is niet duidelijk wat de inhoud is van de item “Verzekering
voorwerpen ICB” . Zal onderzocht worden bij het doorlichten van de
KonVIB verzekeringen (zie hierboven).

Er zijn twee schatbewaarders, Marc Vlyminckx en zijn vrouw, omdat
het geen eenvoudige job is.
o
Opmerkingen rekeningen ICB

Een verschil van 100 euro, tussen uitgaven en inkomsten, door een
technische fout, wordt door de schatbewaarder toegelicht en verklaard.
• De rekeningen van 2010 worden unaniem goedgekeurd.

1.7

Décharge van de Bestuurders en Commissarissen.
• De AV 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.
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•

1.9

De functieverdeling blijft ongewijzigd en is:
o Voorzitter: C. Dauw.
o Ondervoorzitters: I. Behaeghe en F. Daems.
o Schatbewaarder: M. Vlyminckx (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.

Samenstelling van het College van Commissarissen.
• Aangzien er geen ontslagen binnenkwamen worden de drie commissarissen: M. Nijs,
E. Snauwaert en J. Croonenberghs herbenoemd voor 2011. Voor J. Croonenberghs is
dit de laatste termijn.

1.10 Begroting 2011
• De begroting van 2011 wordt besproken door de schatbewaarder, met de volgende
opmerkingen
o Ieder jaar wordt voor het imkerscongres een bedrag voorzien van 750 euro op
de begroting. In de volgende RvB zal worden onderzocht of dit bedrag al of
niet moet worden aangepast en zo ja, met welk bedrag.
o Het bedrag voorzien voor de KonVIB website wordt verhoogd van 1000 naar
1500 euro.
o Aan de hand van de beschikbare informatie over het aantal reeds ingeschreven
leden kan worden afgeleid dat het aantal leden in 2011 minstens hetzelfde blijft
als in 2010.
o In de begroting kan eventueel een onevenwicht zijn tussen inkomsten en
uitgaven, door het aanspreken van de reserves, maar dan moet er een duidelijke
doelstelling tegenover staan.
o De balans voor 2011 is positief.
• De begroting van 2011 wordt door de AV unaniem goedgekeurd.
1.11 Voorstel Aanpassing Statuten
• Vanuit de Algemene Vergadering van het VBVI wordt gevraagd te werken aan een
“eenheidsstructuur” voor de imkerij in Vlaanderen en hiervoor eventueel een AV te
beleggen om de statuten van de KonVIB aan te passen. Uitgangspunt voor de
statutenwijziging zijn voorstellen van J. Croonenberghs.
De bedoeling van deze statutenaanpassing is de mogelijkheid te openen dat nieuwe
imkersverbonden, buiten de vijf huidige provinciale verbonden, bij de KonVIB
kunnen aansluiten. Het voorstel zal besproken worden op de volgende RvB.
1.12 Voorlezing Beslissingen van de Algemene Vergadering, Goedkeuring en
Ondertekening.
• De genomen beslissingen door de AV 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)
Negatieve punten van 2010 zijn:
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Probleem bijensterfte: een oplossing is nog niet in zicht.
o
Proces met Agso: in eerste aanleg heeft de KonVIB volledig gelijk gekregen,
maar Agso is in beroep gegaan. Uitspraak verwacht in mei 2011.
Positieve punten van 2010:
o
Goede honingproductie.
Door de nadruk die verschillende media leggen op het (economisch) belang
o
van de honingbij voor de voedselvoorziening, gaat het imago van het
bijenhouden er op vooruit. Dat uit zich in nieuwe leden, het inrichten van
talrijke beginnerscursussen door allerlei organisaties en steun aan de imkerij
door lokale overheden.
Van deze belangstelling moet gebruik gemaakt worden om politici te
o
benaderen voor het bekomen van duurzame steunmaatregelen, b.v. op het
gebied van de bijenweide.
Uitdagingen voor 2011:
o
Verder op poten zetten van het ICB.
Organisatie Gezondheidsdienst voor de bijen:
o

De huidige situatie is bedroevend.

Een brief is geschreven naar het FAVV om de problemen in verband
met de ziektebestrijding (varroa) aan te kaarten. Deze brief is ook
verzonden naar de andere imkersfederaties om te komen tot een betere
samenwerking en om een gemeenschappelijk standpunt te formuleren
naar de overheid in verband met ziektebestrijding. Zowel van het
FAVV als van de andere federaties is er nog geen antwoord.
o
Verzekeringen:

Het is de bedoeling alle leden van de KonVIB en alle tijdelijke
medewerkers op een correcte manier te “verzekeren” en te
“informeren”. Een externe verzekeringsspecialist is aangetrokken om
deze doelstellingen in 2011 te realiseren. De voorzitter volgt dit project
van dichtbij op.
o
Bijensterfte:
Limburg heeft een enquête uitgevoerd in verband met de bijensterfte

met als voorlopig resultaat, 38% verliezen. De oorzaak van de massale
bijensterfte is en blijft echter onduidelijk.

Om de bijensterfte in Vlaanderen in kaart te brengen wordt voorgesteld
mee te werken aan het project COLOSS, dat de bedoeling heeft de
bijensterfte op Europees niveau te onderzoeken.
o

•

•

2.2
2.2.1
•
•

Uiteenzettingen Werkgroepen
Redactieraad (Freddy Franck)
De werking verloopt goed.
Opstellen van een strategisch plan om de externe en interne informatiestroom te
beheren.
o Externe informatiestroom: het strategisch plan wil een antwoord geven op de
vragen:
 Wie (IC, redactie maandblad, redactie website) publiceert wat, waar,
voor wie en onder welke vorm.
 Hoe moet de stroom vloeien: tussen KonVIB en imkers, tussen
KonVIB en media, tussen KonVIB en openbare besturen?
o Interne informatiestroom:
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2.2.2
•
•
•
•
•
2.2.3
•
•
•
•
•
•

2.2.4
•
•

•

•

•

Tussen leden van de redactieleden, bestuursleden op de verschillende
niveaus.
Vergadertechnieken.

Commissie drachtplanten en bestuiving (Freddy Franck)
Vernieuwde “Bijenplantengids” wordt waarschijnlijk nog in 2011 uitgegeven.
Samenwerking met VELT om hun digitale plantendatabank met uitgebreide
zoekmachine te vervolledigen met richtwaarden voor nectar- en pollenkwaliteit.
Oproep aan provinciale verantwoordelijken om hun visie over de taak van de
commissie te verduidelijken.
Verdiepen in de wetgeving inzake subsidiering van aanplantingen.
Contacten met politici om insectvriendelijke beplantingen te promoten.
Onderwijs Project: Netwerk BijenOpSchool (Freddy Franck)
Gericht naar 2° en 3° graad secundair.
Gericht naar katholieke scholen met landbouw-, tuinbouw- en/of biotechniekafdeling.
Deze scholen ontvangen een gratis abonnement op het maandblad van de KonVIB.
De gemeenschappelijke folder van deze scholen toont een bloem met bij.
Dank aan Dré Aerts en Filip Wouters voor de steun bij de organisatie van de
installatievergaderingen van het netwerk BijenOpSchool.
Informatie over Netwerk BijenOpSchool zal beschikbaar gesteld worden op de
website.
Vlaams BijenteeltProject 2010-2013 (Dirk de Graaf)
Dirk de Graaf is intensief betrokken geweest bij het uitwerken van het voorstel voor
het VBP 2010-2013. Vanaf 1 september 2010 is Dirk de Graaf projectleider van het
VBP.
Het VBP bestaat uit vier onderelen:
o Varroabestrijding.
o Herstel bijenbestand.
o Technische bijstand.
o Honinganalyse
Varroabestrijding:
o Uitwerken van thermobox.
o Uittesten van nieuwe bestrijdingsmiddelen.
o Onderzoek naar oorzaak van de bijensterfte door het gebruik van testkits die
toelaten aanwezige bijenvirussen en vergiftiging door pesticiden in één
analyse te detecteren. Het document “Grootschalig onderzoek naar
verspreiding bijenvirussen in Vlaanderen” wordt verdeeld in de vergadering
met de oproep deel te nemen aan dit onderzoek. Maximaal 300 imkers kunnen
aan dit onderzoek meedoen.
Herstel bijenbestand:
o Blup project.
o Overlarfproject.
o Bevruchtingsstanden.
o Uitgave technische brochure: “Introductie koninginnen”.
Technische bijstand:
o Uitwerking didactische panelen.
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•

•

o Proactieve twee-wekelijkse staalnamen voor onderzoek oorzaak
verdwijningsziekte van een 50 kasten op educatieve bijenstanden.
Honinganalyse:
o De modaliteiten voor in te stappen in het project zullen worden bepaald bij het
begin van het project. Niet alleen worden testen uitgevoerd op honing die op
vrijwillige basis wordt ingebracht, maar ook op honing die willekeurig
(random) wordt geselecteerd.
Concrete uitvoeringsstappen:
o Het gevraagde bedrag, dat hoger is t.o.v. het vorige VBP, is door de Europese
administratie volledig toegekend.
o De verdeling van de financiële middelen over de verschillende deelprojecten
moet nog worden uitgevoerd.
o De universiteit Gent trekt zich terug uit het het VBP.
o De voorfinanciering van het project wordt gedaan door de KonVIB.
o Betere rapportering naar de imkers toe. Op iedere projectvergadering zullen
een aantal thema’s worden vastgelegd waarover gerapporteerd zal worden.

2.2.5 Informatiecentrum voor de Bijenteelt (Dirk de Graaf)
• Het ICB is opgericht op 15 april 1978 door de KonVIB. Sinds 1 september 2010 is
Dirk de Graaf hoofd van het ICB.
• Een lange termijn visie (strategisch plan) is uitgewerkt voor het personeel,
infrastructuur en taken/opdrachten.
o Het personeel bestaat uit twee voltijdse equivalenten. Er wordt onderzocht of
dit kan uitgebreid worden tot drie. Het dagelijks bestuur van het ICB is in
handen van Dries Laget, die echter zijn ontslag heeft gegeven.
o De infrastructuur wordt aangepast voor een permanente tentoonstelling en
uitleendienst.
o De taken en opdrachten bestaan uit:
• Informatiestroom genereren naar de imkers toe.
• Uitvoeren van praktijkgerichte proeven.
• Organiseren van training.
• Beheren van bezoekerscentrum.
• Concrete stappen en verdere plannen:
o Medewerking met redactieraad.
o Operatie “bee saved”:
• In kaart brengen van alle initiatieven in verband met bijensterfte.
• Formuleren van aanbevelingen voor het voorkomen van bijenstefte.
• Duidelijkheid scheppen voor een effectieve en wettelijke
varroabehandeling.
o KonVIB vademecum verzorgen voor het jubileumjaar 2012.
o Verhuis laboratorium naar gebouw S2 (investering van 4.358.000 euro).
o Streefdatum voor het herstructureren van het ICB is 2015.
2.2.6 Selectiewerkgroep (Frans Declercq)
• Uitgevoerde activiteiten in 2010:
o Broedstalen naar het Coda gestuurd om de volken te onderzoeken op A.V.
o Er is 2 maal naar Spiekeroog gereisd, op 21 juni en 4 juli.
o In het VBP 2009-2010 werden: 4491 larven verdeeld, waarvan 3971 betaald en
69 koninginnen verdeeld waarvan 69 betaald. In totaal voor een bedrag van
5999 euro.
• Opmerkingen betreffende komende activiteiten 2010-2011:
6

o Er zal strenger toegezien worden dat overlarvers nauwkeurig rapporteren over
de geleverde larven en koninginnen. Het principe is “geen verslag” = “geen
geld”.
o Er is ook een budget voorzien voor de ondersteuning van telers van andere
rassen. Gevraagd wordt aan de buckfastverenigingen om een voorstel in te
dienen op het secretariaat van het ICB.
o H. Swinnen zal drie data aanvragen om te reizen naar Spiekeroog (Carnica).
o Aan Spiekeroog wordt de voorkeur gegeven boven Langenoog. Op Langenoog
kan men niet zelf op het eiland gaan, er is geen toezicht en het is te dicht bij
Buckfastbijen.
o Het aankopen van sperma is niet opgenomen in het project, alleen het verdelen
van larven en koninginnen.
o Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen verdelen enkel larven. Limburg en
Brabant larven en/of koninginnen.
o Het bedrag per overlarver is beperkt tot 250 euro.
o De nieuwe richtprijzen van koninginnen zijn: gepaarde moer nateelt: 20 euro,
eiland bevruchte koningin: 45 euro, KI-koninginnen: 45 euro, ongepaarde
moer nateelt: 10 euro. Aangetrokken larven: 1,25 euro.
o Het blijkt dat er nog veel fouten gebeuren bij het invoeren van de koningin.
Daarom is beslist rond deze materie een goede handleiding te maken.
o De verantwoordelijken bedanken in de eerste plaats J. Eerens en M.
Khalenkow voor het vlotte verloop van de reizen, alsook B. Rotthier voor het
vele papierwerk, het maken van verslagen en het bijhouden van de gegevens.
2.3

Allerlei
• Op 24 mei 2011 wordt een infovergadering voorzien te Leuven in verband met de
fiscale aspecten verbonden aan het lesgeven.
• Het project “Bee saved” in een bredere context plaatsen en dus ook Selectie,
Drachtplanten en Bestuiving, etc... er in betrekken.
• Het inschakelen van bijen voor bestuiving is opgenomen in de geïntegreerde teelt van
aardbeien te Hoogstraten, zodat de imkers hiervoor kunnen betaald worden en de teler
de kosten hiervoor kan inbrengen.

Chris Dauw,

Hugo Bes,

Voorzitter

Secretaris
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