
Notulen van de jaarvergadering van Bijenvereniging “De Vooruitgang”, gehouden op 

donderdagavond 24 september 2020 in de feestzaal “De Veldhoek” te Hengelo. 

 

Ledental: 39  

 

Aanwezig 17 leden: 

Willem Boerman, Raymond Bouwman, Evelien ten Brinke, Silvia Coolen, Wim Eijkelkamp, 

Alphons Geurtsen, Eddy Geurtsen, Lukas Groen, Bep Kroesen, Marian Lawson, Gerard Sloot, 

André te Stroet, Rien van der Wal, Han Wassink, Wim Wissink, Annelies de Vrught, Marion 

Zielhorst.  

Tevens aanwezig Paul Meessen, voorzitter Groep Achterhoek NBV  

 

Afwezig met kennisgeving:  

Barbara Stapelbroek, Heleen Hennink, Ben Som de Cerff, Bert Borst 

 

1. Opening en mededelingen 

Eddy Geurtsen heet iedereen van harte welkom, met name Paul Meessen, en loopt 

de presentielijst af bij wijze van kennismakingsrondje.  

In verband met de corona-pandemie is de ALV noodgedwongen naar deze late datum 

verschoven. Met inachtneming van de 1,50 meter afstand zijn we er als bestuur nu 

toch in geslaagd om op een verantwoorde manier te kunnen vergaderen. 

 

Marion Zielhorst vraagt even aandacht voor Paul Meessen, die daarna het woord 

neemt. Paul maakt bekend dat Eddy dit jaar 40 lid is van de NBV en daarom wil hij dat 

jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. In zijn toespraak spreekt hij (met enige 

overdrijving) zijn waardering uit voor de manier waarop de jubilaris zijn vele 

bezigheden weet te combineren. Hij besluit zijn speech met het uitreiken van de 

vergulde verenigingsspeld. De jubilaris bedankt vervolgens voor de mooie woorden 

en felicitaties.    

 

2. Notulen vorige vergadering. 

De notulen van de vergadering van 19 maart 2019 worden zonder op- of 

aanmerkingen goedgekeurd.  

 

3. Jaarverslag van de secretaris. 

In een chronologische opsomming laat de secretaris alle gebeurtenissen van het 

afgelopen verenigingsjaar nogmaals de revue passeren.  

 

4. Jaarverslag en begroting van de penningmeester. 

De penningmeester André te Stroet doet kort verslag van het financiële reilen en 

zeilen van de vereniging. De jaarstukken gaan rond ter inzage.  

Hoewel de vereniging er financieel goed voor staat, maakt André toch een kritische 

opmerking: de jaarlijkse acties van de RABO bank zijn de voornaamste 

inkomstenbron. De contributie die we als leden betalen aan de NBV, is inclusief de 



verenigingscontributie (quotum). Een verhoging van het quotum zou ons wat minder 

afhankelijk maken van de RABO sponsoracties.   

 

5. Kascontrole en kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Barbara Stapelbroek en Raymond 

Bouwman, heeft de kas gecontroleerd.  

Raymond doet verslag van hun bevindingen. Er is een door Barbara en Raymond 

getekend document aanwezig, waarin ze de ALV voorstellen, om het bestuur 

decharge te verlenen. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.  

Barbara Stapelbroek wordt bedankt voor haar diensten, Willem Boerman neemt haar 

plaats in.  

 

6. Evenementen 2020 

Door de corona-pandemie zijn er geen evenementen in verenigingsverband 

georganiseerd. Wel zijn de beginnende imkers door hun mentoren bijgestaan bij 

problemen. Ook heeft Alphons verschillende Buckfast-moertjes kunnen verdelen 

onder de leden.  

Rien van der Wal, die had toegezegd de koffiedrinkers te willen ontvangen, zegt dat 

de toezegging overeind blijft, wat in het vat zit, verzuurt niet! 

 

7. Bestuursverkiezing. 

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen; Marion, Annelies, André en Eddy. 

Marion en Annelies zijn aftredend, Marion stelt zich herkiesbaar, Annelies stelt zich 

niet herkiesbaar.  

Silvia Coolen heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur, ze heeft het afgelopen 

jaar al meegedraaid in het team.  

Ook Marian Lawson heeft zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie.  

 

- De vergadering stemt in met de herverkiezing van Marion Zielhorst 

- De vergadering stemt in met de verkiezing van Silvia Coolen 

- De vergadering stemt in met de verkiezing van Marian Lawson 

 

Onder applaus, en met een bloemetje uit de handen van Marion, wordt Annelies 

bedankt voor haar inzet van de afgelopen jaren.  

 

Het schema van aftreden wordt als volgt vastgesteld: 

Eddy  2021 

André 2022 

Marion en Marian 2023 

Silvia 2024  

 

8. Verkiezing voorzitter. 



In de ALV van 2019 is verzocht om een voorzitter te benoemen. Sinds het overlijden 

van Teunis Roenhorst, bijna 20 jaar geleden, is secretaris Eddy Geurtsen als 

plaatsvervangend voorzitter opgetreden.  

Eddy zou het secretariaat de komende jaren willen afbouwen in het streven naar 

verjonging. Dit lijkt vooralsnog niet te lukken. Hij stelt zich beschikbaar als voorzitter, 

waarbij hij zolang een dubbelfunctie zal bekleden van voorzitter / secretaris.  

Nadat de vergadering hiermee heeft ingestemd laat de kersverse voorzitter een 

voorzittershamer zien die hij schenkt aan de vereniging. Op de hamer staat de 

inscriptie: Bijenvereniging “De Vooruitgang”, opgericht 21 oktober 1921. 

 

9. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde Groep Achterhoek. 

Conform onze statuten moet er jaarlijks een afvaardiging worden benoemd die de 

afdeling vertegenwoordigen in Groep Achterhoek.  

Het bestuur draagt Marion voor als afgevaardigde en Silvia als plv. afgevaardigde, 

waarmee de vergadering instemt.  

 

10. Cursus. 

De beginnerscursus 2020 is i.v.m. de corona opgeschort. Hopelijk kan deze in 2021 

worden voortgezet. 

 

11. Eeuwfeest “De Vooruitgang” 

Het bestuur heeft zich afgevraagd hoe het 100-jarig bestaan kan worden gevierd. In 

veel voorstellen speelt de bijenstal een rol. In de huidige staat is de 

verenigingsbijenstal aan de Dijenborghsestraat niet geschikt om in een 

feestprogramma een rol te spelen.  

Om de mening van de leden te peilen, is er een enquête rondgestuurd, zie 

agendapunt 12. 

 

12. Enquête. 

Silvia heeft een enquête opgesteld. Ze deelt de resultaten met de vergadering.  

De enquête is tot op heden door 13 respondenten ingevuld (33% van de leden).  

Hopelijk reageren nog meer leden, zodat het bestuur beter inzicht krijgt in hetgeen 

de leden belangrijk vinden.  

De resultaten zullen ook op onze website worden geplaatst. Silvia laat de aanwezigen 

in vogelvlucht de opbouw van de website zien. Er is nog veel ruimte op de site, dus 

een oproep aan iedereen om zaken aan te leveren die op de website geplaatst 

kunnen worden.  

De website is te vinden op https://www.bijenverenigingdevooruitgang.com 

 

13. Rondvraag en sluiting. 

- Han Wassink vraagt aandacht voor de mogelijkheden die Museumboerderij 

Smedekinck in Zelhem aan onze vereniging kan bieden. Han beheert daar de 

bijenstal. Regelmatig worden hier schoolklassen ontvangen, er is ruimte genoeg, 

https://www.bijenverenigingdevooruitgang.com/


misschien zou er zelfs een cursus gegeven kunnen worden. Daarnaast is er 

vergaderruimte beschikbaar, water, elektriciteit en sanitair.  

De voorzitter doet de toezegging om snel een keer een afspraak te maken om 

met het bestuur een bezoek te brengen aan “Smedekinck”.  

 

- Willem Boerman vraagt waarom de leden niet meer betrokken worden bij de 

cursus. Marion en Paul leggen uit dat de cursus door Groep Achterhoek wordt 

georganiseerd, waarbij de plaatselijke verenigingen slechts een bijrol vervullen 

(door cursuslocatie en begeleiders beschikbaar te stellen).  

 

- André stelt de vraag of het mogelijk is om lid te zijn van “De Vooruitgang”, zonder 

lid te zijn van de NBV.  

 

De statuten van onze vereniging zijn hierin duidelijk; volgens artikel 6, lid 1 kan 

iedereen als lid worden toegelaten die lid is van de NBV.  

Volgens artikel 8, lid 3c eindigt het lidmaatschap als het lidmaatschap van de NBV 

is opgezegd.  

Paul Meessen legt uit dat er sprake is van een veranderende trent in de 

maatschappij. Deze vraag wordt in meerdere verenigingen gesteld en heeft zelfs 

geleid tot de teloorgang van een buurtvereniging.  

Om een lidmaatschap van “De Vooruitgang” mogelijk te maken, buiten een 

lidmaatschap van de NBV, is een wijziging van de statuten noodzakelijk.  

Hiervoor is een schriftelijke goedkeuring van het hoofdbestuur van de NBV 

vereist. Van de statutenwijziging moet een notariële akte worden opgemaakt en 

een afschrift bij de Kamer van Koophandel worden neergelegd. 

Een voorstel tot wijziging van de statuten behoeft tenminste 2/3 van de 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minimaal 2/3 van de leden hun 

stem kunnen uitbrengen (momenteel minimaal 26 leden aanwezig, waarvan 

minimaal 18 leden moeten instemmen).  

Het bestuur zal zich hierover in een bestuursvergadering nader beraden. 

 

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun 

aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.  

 

 

Eddy Geurtsen,  

voorzitter/secretaris “De Vooruitgang”   

  


