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Volken ingewinterd, honing geslingerd. Tijd voor
e
het materiaalonderhoud. Maar ook voor het 2
Bijennieuws! Lees het s.v.p. goed. Er staan
belangrijke data en enkele oproepen in.

Uitbreiding bestuur
We zijn als bestuur blij met de aanmelding van
Gerrit Neuteboom als nieuw bestuurslid! Tijdens
de najaarsvergadering op woensdag 9 november
wordt hij voordragen. Gerrit is meteen aan de slag
gegaan met het ontwerp voor de nieuwe bijenstal
bij de Schellerhoeve.
Algemene ledenvergadering: woensdag 9
november
Behalve de voordracht van Gerrit staat er een
ander belangrijk onderwerp op de agenda: de
statutenwijziging. Hiermee kunnen we er voor
zorgen dat het nieuw type lidmaatschap
ingevoerd kan worden. Het betreft het voorstel dat
vrijwel alle aanwezige leden tijdens de
vergadering in maart jl. steunden: een tweede
type lidmaatschap van €40,- waarmee je alleen lid
bent van de vereniging. Je contributie komt
daarbij geheel ten goede aan de verenigingskas
en je bent dan niet aangesloten bij de NBV. Voor
de huidige leden geldt: ben je tevreden met je
NBV-lidmaatschap, dan hoef je niks te doen en
verandert er ook niks. En overstappen kan
natuurlijk altijd.

Eigen verenigingsruimte: kamer / keuken
Met Francisca Koerhuis en Jos Meiboom
(coördinator Schellerhoeve resp. zakelijk leider
Wijkboerderijen) hebben we de afspraken
vastgelegd, waarmee we de kamer en keuken
kunnen inrichten en gebruiken. Belangrijk is dat
tegenover dat gebruik staat, dat we als vereniging
bijdragen aan het goed functioneren van de hoeve:
deelnemen aan activiteiten, geregeld ‘open huis’
voor de omliggende wijk, honing verkopen e.d.
Hóe we dat gaan doen, spreken we nog af. Heb je
ideeën daarvoor? We horen het graag.
In elk geval moeten we het gebruik van
kamer/keuken altijd tijdig afstemmen met
Francisca.
We zijn voor de inrichting op zoek naar:
- RVS-tafels voor in de keuken;
- een afsluitbare (werk)kast voor in de kamer.
Graag bericht als je hiervoor een tip hebt!

www.bijenteeltverenigingzwolle.nl

Gebruik slingeraar en wassmelter
Beide hebben hun definitieve plek in de keuken.
Leden kunnen er altijd gebruik van maken. Wat we
niet meer gaan doen, is dit materiaal uitlenen.
Otto Cazemier heeft zijn eigen honingslinger
geschonken aan de vereniging. Daar zijn we hem
erg dankbaar voor!
Opleidingen
Afgelopen seizoen hebben de volgende leden
cursussen/vervolgopleiding gevolgd:
- Nienke van Maaren de cursus Bijengezondheid;
- Nicole Verkerk de cursus Drachtplanten;
- Sander Uiterwijk de vervolgcursus bijenhouden.
Basiscursus 2017
Erol Bilen wil graag de basiscursus in 2017 gaan
organiseren. Daar is hulp bij nog: voor coördinatie,
begeleiden van de cursisten tijdens de lessen,
materiaal verzorgen e.d. De voorbereiding hiervan
start binnenkort.
Wil je meehelpen? Meld je dan bij Erol.

De jaarlijkse kaarsentrekavond houden we op
vrijdag 9 december a.s.

Donateurs werven!
Wat iedereen kan doen: donateurs werven voor de
vereniging binnen familie- en vriendenkring. Voor
€15,- kan iedereen ons steunen. Overmaken is
simpel: zie onze website.
Programma komend winterseizoen
Net als voorgaande jaren proberen we weer
enkele lezingen te organiseren. In elk geval gaat
Wilfred Muis vertellen over zijn belevenissen met
bijenhouden in Roemenië. De datum is nog niet
bekend, maar volgt z.s.m.

info@bijenteeltverenigingzwolle.nl

