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Januari 2019 
 
Jaarverslag 2018 van Imkersvereniging het Groene Hart 
 
De leden:     
Aantal leden op 31 december 2018:   130   
Gastleden:      6 
Donateurs:     7 
Opzeggingen per 1-1-2019:   7 
Nieuwe leden per 1-1-2019:   14 
Basiscursisten voor cursusjaar 2019:  19 
Aspirant-leden    19 
Aantal leden totaal per 1 januari 2019: 143 
 
Het bestuur: 
Maap Groenendijk (voorzitter) vanaf 2017 
Annet Künneke (secretaris) vanaf 2016 
Martin van Vliet (penningmeester) vanaf 2013 
Willy Bos (bestuurslid) vanaf 2017 
Arie van Dijk (bestuurslid) vanaf 2017 
Maarten van den Dobbelsteen (bestuurslid) vanaf 2017  
Albert Pijnacker (bestuurslid) vanaf 2016  
 
NBV-ledenraad 
Willy Bos, Arie van Dijk (ledenraadsleden) en Annet Kunneke (plaatsvervangend ledenraadslid) 
 
Vergaderingen: 
Vergaderingen bestuur:     5 keer  
ALV 2017:       1 keer 
NBV-ledenraadsvergadering:     4 keer 
Groepsvergadering Zuid-Holland    2 keer 
 
De bijentuin: 
Per december 2017 houden Martin van Vliet en Raymond Tukker het overzicht over de 
werkzaamheden in de tuin. Iedere laatste zaterdag van de maand wordt er op de tuin gewerkt. Leden 
die zelf geen locatie hebben, kunnen hier hun kasten neerzetten, met een maximum van twee 
kasten. Men is in 2018 10 keer bijeengekomen. Dit jaar zijn er fruitbomen in de tuin geplant. Op 
enkele zaterdagen (of ook door de week) wordt ons clubhuis schoongemaakt en opgeruimd.  
 
De basiscursus en de lesvolken te Reeuwijk: 
Ook dit jaar werd er weer een basiscursus aangeboden met Aris de Bakker uit Den Haag als leraar 
bijenteelt. 6 Praktijkassistenten van onze vereniging hebben hem geassisteerd tijdens de lessen. Alle 
lessen werden op onze bijenstand in de bijentuin te Reeuwijk gegeven. De basiscursus bestond uit 6 
theorielessen, 12 praktijklessen, 1 diploma-uitreiking, 1 bezoek aan het bijenhuis. Er waren 9 
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lesvolken en 17 cursisten. 15 Cursisten zijn met een diploma naar huis gegaan en 14 cursisten hebben 
te kennen gegeven in 2019 lid te willen worden van onze vereniging.  
 
Het is belangrijk dat een vereniging zoals IGH een basiscursus verzorgt. Op deze manier wordt het 
aantal leden op peil gehouden. Bovendien maakt zij mensen bewust van het leven van de 
honingbijen, de wilde bijen en hun natuurlijke leefomgeving. 
 
Willy Bos en Annet Kunneke hebben voor alles rondom de lesvolken gezorgd. Ook houden zij in de 
gaten of er genoeg materialen aanwezig zijn voor de lessen. Samen met de cursisten is op een 
zonnige oktoberdag het hele gebouw van binnen en buiten schoongemaakt. Ook de bijenlesstal heeft 
daarbij een beurt gehad. 
 
De bestuivingscommissie: 
De bestuivingscommissie bestaat uit Maap Groenendijk, Martin van Vliet, Colla van As en Rob 
Vrijlandt. Dankzij de deze commissie zijn er bij 37 kwekers door 9 imkers 82 volken ingezet voor de 
bestuiving. Voor zowel de deelnemende leden als ook voor de vereniging een mooie opbrengst!  

De bijenparkcommissie: 
De commissie bestaat uit Colla van As, Maap Groenendijk, Martin van Vliet, Rolf Kunneke en Rob 
Vrijlandt. De bijenparkcommissie heeft mogelijkheden onderzocht om de plannen voor een bijenpark 
in te vullen. Onze vereniging heeft in oktober, als resultaat van het werk van de bijenparkcommissie, 
een contract getekend met het Wellantcollege te Boskoop. Deze heeft het gebruik van de twee 
aanwezige leslokalen en de bijenhal op de natuurtuin de Veenmol te Boskoop aan IGH aangeboden, 
in ruil voor de expertise en kennis van onze vereniging. Momenteel wordt dit vormgegeven door het 
meedenken, ontwikkelen en uitvoeren van de lessen voor 8 eerste klassen van het Wellantcollege. 
Annet Kunneke en Willy Bos ondersteunen de leerkracht natuureducatie bij deze bijenlessen. 
  
Diagnose en bijengezondheidsteam 
Teus Redelijkheid en Annet Kunneke van onze vereniging vormen sinds 1 januari 2018 samen met 
Henk Mezger van de imkervereniging uit Gorinchem het diagnose- en bijengezondheidsteam van 
Zuid-Holland. Zij zijn alle drie opgeleid tot specialist bijengezondheid. Daarnaast hebben zij 
praktijkervaring opgedaan door middel van een stage van 18 maanden bij het bijengezondheidsteam 
Brabant. Ook volgen zij de jaarlijkse zomer- en winterschool van de Universiteit Wageningen, onder 
leiding van o.a. Bram Cornelissen. Annet Kunneke is tevens Bijengezondheidscoördinator van Zuid-
Holland. Imkers uit deze provincie kunnen bij hen terecht voor hulp bij onderzoek naar de oorzaak 
van dode volken of ziek broed. Er zijn twee microscopen aangeschaft. De eerste microscoop is 
gefinancierd door donaties. Een tweede microscoop is in bruikleen gegeven door de groep Zuid-
Holland.  
 
De website: www.imkersvereniginggroenehart.nl 
De nieuwste informatie van onze vereniging, samen met informatieve en leerzame teksten, staan op 
de website. Teksten ten aanzien van honingbijen, wilde bijen, maar ook ervaringen van imkers waar 
je iets van kan leren. De website wordt voornamelijk onderhouden door Frank Snijdewint. Leden 
kunnen zich abonneren op de site. Als er een nieuw bericht geplaatst wordt, komt er automatisch 
een mail richting de aangemelde mailbox. Zo blijft men altijd op de hoogte. Het adres van de website 
is: www.imkersvereniginggroenehart.nl. Via de website worden ook honing en bijenvolken te koop 
aangeboden. 
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Facebook en Instagram: 
Annet Kunneke onderhoudt Facebook en Instagram, beiden onder de naam 
‘Imkersvereniginggroenehart’. Op facebook wordt actueel nieuws op bijengebied geplaatst, evenals 
foto’s en evenementen van onze vereniging. Op Instagram staan leerzame foto’s, vooral voor 
cursisten, die nog iets kunnen leren van wat ze allemaal tegen kunnen komen. Per foto wordt 
beschreven wat er te zien is. 
 
Activiteitenoverzicht: 
In 2018 zijn weer allerlei activiteiten georganiseerd door onze vereniging. Op 30 januari 2018 was er 
een algemene ledenvergadering. Er waren 4 imkercafé ’s en ook vond een praktische cursus 
koninginnenteelt voor leden plaats. Op 24 november van dit jaar viel het 5e imkercafé samen met de 
landelijke NBV-studiedag. In Juni was onze jaarlijkse barbecue en hebben wij deelgenomen aan de 
boomkwekerijdagen. In juli waren de open imkerijdagen bij Maap Groenendijk. Ook is er dit jaar weer 
gezamenlijk wintervoer ingekocht. Naast al deze activiteiten heeft een aantal leden van onze 
vereniging de catering van de cursus Specialist Bijenproducten en van de cursus Keurmeester 
Bijenproducten van het Bijkersgilde verzorgd.  Ook heeft Imkersvereniging Groene Hart voorlichting 
gegeven aan meerdere groepen van basisscholen en enkele verenigingen.  
 
Praktische cursus koninginnenteelt: 
Maap Groenendijk heeft 3 lessen gegeven over koninginnenteelt. De deelnemende leden zijn met in 
totaal 60 Buckfast koninginnen naar huis gegaan. Een leerzame en geslaagde cursus! 
 
Imkercafé ’s  
Er zijn 4 imkercafé ’s georganiseerd met de volgende onderwerpen en sprekers:  

• Verkoop van imkermaterialen, kalenders van Ben Som de Cerff en van bij-vriendelijke planten 
• Bijengezondheid en bijengezondheidsteam door: Henk Mezger/ Teus Redelijkheid en Annet 

Kunneke  
• Propolis door Wim van den Oord 
• Honingproeverij 

De imkercafé’ s worden zeer gewaardeerd. Meestal waren er rond de 30-35 mensen aanwezig.  
 
Jaarlijkse barbecue: 
De barbecue op 23 juni dit jaar was weer een groot succes. Wij zijn bij ons lid Teus Redelijkheid en 
zijn vrouw Dirma thuis in Willige Langerak ontvangen. Het was een drukbezochte dag met 45 
deelnemers. Het geheel was uitstekend verzorgd en we hadden prachtig weer! 
 
Voorlichtingsbijeenkomsten 
In de maand juni hebben een aantal leden met een stand op de boomkwekerijdagen en bij de ‘open 
tuinpad dag’ gestaan. Ook is er deelgenomen aan de Werelddierendag bij de kerk te Langeraar. Bij 
alle gelegenheden werden de bezoekers bewust gemaakt van het belang van zowel de honingbij als 
ook van de wilde bij voor de leefomgeving. Er werd honing verkocht en natuurlijk werd de vereniging 
gepromoot. Naast bovengenoemde activiteiten hebben een aantal leden, in het kader van 
bewustwording, voorlichting gegeven aan scholen en verenigingen.  
 
Landelijke open Imkerijdagen:  
Op zaterdag 14 juli heeft Maap Groendijk de deuren van zijn imkerij geopend voor geïnteresseerden 
in de bijenteelt. Enkele verenigingsleden hebben Maap hierbij geholpen. De bezoekers kregen uitleg 
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over het reilen en zeilen van een bijenvolk en over het natuurlijke milieu waarin zij leven. Allerlei 
materialen werden getoond. De bijenstal en een bijenvolk kon bekeken worden. Er werd gesnoept 
van de honing en van de koffie en thee met iets lekkers erbij. De heer Hans van Dam van het IVN gaf 
een rondleiding in de natuurtuin achter het huis van Maap. Deze dag werd goed bezocht. 
 
Suikerinkoop/wintervoer:  
Dit jaar heeft de vereniging ervoor gezorgd dat er gezamenlijk wintervoer ingekocht kon worden. Er 
werden maar liefst 360 cans besteld. Een can invertsuiker kostte dit jaar €12,50. Dit is aanzienlijk 
goedkoper dan bij andere aanbieders.  
 
NBV-studiedag:  
Op 24 november werd de NBV-studiedag in het Wellant College te Boskoop georganiseerd. Dit jaar 
was er brede aandacht voor bestuivende insecten. De organisatie was in handen van de groep Zuid-
Holland, vertegenwoordigd door Henk Mezger van Imkervereniging Gorinchem, Leo van der Heijden 
van Imkervereniging Dordrecht en Annet Kunneke van Imkersvereniging Groene Hart. De catering van 
werd georganiseerd door vrijwilligers van onze vereniging voor ca. 120 deelnemers. Aan het einde 
van de dag kregen alle deelnemers namens Imkersvereniging Groene Hart een Diervilla Rivularis 
Honeybee plant mee naar huis.  
 
Cursus Specialist Bijenproducten en cursus Keurmeester Bijenproducten van het Bijkersgilde te 
Boskoop. 
Vrijwilligers van onze vereniging hebben in de eerste maanden van 2018 de catering van de cursus 
‘Specialist Bijenproducten’ en in de laatste maanden van 2018 de catering van de cursus 
‘Keurmeester Bijenproducten’ verzorgd op 8 zaterdagen voor 20 tot 35 deelnemers. Dit zal 
voortgezet worden tot en met 2 februari 2019. Bovenstaande cursussen worden gegeven in de 
klaslokalen van de natuurtuin de Veenmol aan het Zwarte Pad te Boskoop.  
 
Voor de cursus specialist Bijenproducten zijn 4 verenigingsleden (Willy Bos, Annet Kunneke, Jannie 
Bruinsma en Teus Redelijkheid) geslaagd en aan de cursus Keurmeester Bijenproducten nemen 2 
leden van onze vereniging deel. Het examen hiervoor zal plaatsvinden op 2 februari 2019 in de vorm 
van een honingkeuring onder leiding van het Bijkersgilde. 


