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1. Aanwezigheid  

Naam  

 Achiel Dhooge Aanwezig 

 Ghislain De Roeck  Aanwezig 

 Jan de Ridder Aanwezig 

 Jan Heytens Aanwezig 

 Ludo Moens Aanwezig 

 Rudi van Hese Aanwezig 

 Wim Cruysberghs  Aanwezig 

 

2. Agenda  

Agendapunt Verantwoordelijke Duur 

Situatieschets        Ghislain 10 m 

Welke activiteiten organiseren? Allen 10 m 

Vorm van vereniging. Allen  

Bestuur: hoe verkiezen? bevoegdheden, statuten Allen  

Verzekering van personen en activiteiten Allen  

Relaties met andere imkerverenigingen Allen  

 

  



 

 

3. Verslag  
 

Ghislain legt uit dat Jan gevraagd heeft om een rol te spelen om te kijken wat er kan gebeuren naar de 
toekomst met Buckfast Vlaanderen. De vereniging zit momenteel in een crisismoment. Florent heeft na 
jaren trouwe dienst afgehaakt. Anderen hebben ook onderweg afgehaakt.  
  
Met de huidige groep willen we kijken waar we naartoe willen gaan. Er was een brede bevraging geweest 
bij de leden wie er interesse had om in het bestuur te komen. Enkel Wim had hierop gereageerd. Vanavond 
kunnen we bekijken hoe we een doorstart kunnen maken, nadien kunnen mensen die interesse hebben 
aansluiten.  
 

  
 Welke activiteiten organiseren? 

De vereniging kan verschillende activiteiten vooropstellen. Hier kan bv Buckfast Belangen Nederland een 
voorbeeld in spelen. Centraal staat de buckfast-bij. Volgende elementen worden aangehaald:  
 

- Oprichten van een Vlaams kenniscentrum Buckfast 
Dit kenniscentrum houdt zich in eerste plaats bezig met de verzamelen en verspreiden van informatie over 
de geschiedenis en de huidige teelt van de Buckfast bij, die nuttig is voor de Buckfast-imker. Hiertoe kan 
bijvoorbeeld veel dieper ingegaan worden op verschillende pedigrees en de voor- en nadelen van bepaalde 
lijnen. Daarnaast kan het kenniscentrum ook actief artikelen gaan maken en publiceren in bv het 
“Maandblad” van de Konvib rond de unieke waarde van de Buckfast bij. De laatste jaren komt deze bij 
immers weinig nog aan bod. Er zou aan het VBI gevraagd kunnen worden om een video te draaien over de 
Buckfast-bij. Door goed in te zetten op internationale contacten binnen de Buckfast-gemeenschap, kan 
het kenniscentrum een kwaliteitslabel worden. Naar jongere generaties imkers toe dient een zekere 
service-gerichte aanpak te worden nagestreefd.  
 

- Verspreiden van goed materiaal Buckfast in Vlaanderen.  
Dit kan op verschillende wijzen worden georganiseerd. In eerste instantie is het belangrijk dat imkers op 
een eenvoudige manier te weten komen hoe aan Buckfast-bijen te geraken. Vele imkers vinden elkaar via 
het internet, maar een gestructureerd overzicht ontbreekt. Een lijst bv met telers die materiaal verkopen 
kan nuttig zijn. Eventueel ook te bekijken of vanuit de vereniging zelf materiaal kan worden aangeboden 
door verspreid door Vlaanderen plaatsen aan te bieden waar goed materiaal kan worden verkregen. Een 
tiental jaren geleden werd via Marc Missotten gewerkt op K.I. Dat is nu niet meer mogelijk wegens 
wegvallen van de subsidies.  
 
Een tweede activiteit die hierbij van belang is betreft de contacten met de eilanden. De vereniging kan 
blijven ondersteuning bieden aan imkers die op de eilanden willen laten bevruchten.  
 
Een samenwerking met Honeybee Valley (Comité Selectiewerk Vlaanderen - CSV) kan worden nagestreefd. 
Er zijn recent wat evoluties die verontrustend zijn, waardoor er mogelijks geen ondersteuning meer zou 
zijn voor Buckfast-lijnen in dit geheel. Echter de vraag is wat daar de oorzaak daarvan is. Er zijn bitter 
weinig Buckfastimkers die meedoen met het CSV. Deze heeft wel een geschiedenis die zeer ingebed is in 



de Carnica-teelt ("Vlaanderen één teeltstation"). De vereniging kan ook actief een veel ruimere participatie 
gaan nastreven en promoten onder de leden. Honeybee Valley lijkt zeker bereid de rangen te openen voor 
Buckfast.  
 
Een andere visie kan zijn om echt in te zetten op een onafhankelijke koers waarbij actief met een groep 
buckfastimkers wordt gestreefd naar hoge kwaliteit in de Vlaamse lijnen. Vele grote Buckfast-telers zijn 
bv. geen lid van selectiewerk Vlaanderen.  
Een combinatie van de twee visies kan ook worden nagestreefd.  
 
  
 Vorm van de vereniging  

Het is voor iedereen duidelijk dat een VZW zal moeten worden opgericht, zoals zo velen reeds hebben 
gedaan. De oprichting kan, mits inspiratie uit andere statuten, vrij eenvoudig worden gerealiseerd, en ook 
vrij goedkoop. Belangrijk is om goed de afspraken neer te zetten van hoe binnen de vereniging bestuur en 
activiteiten worden ingeregeld.  
  
 Verzekering van personen en activiteiten 

Het is onduidelijk wat er in de huidige VBI-verzekering wordt afgedekt van risico. Het VBI had een DVV 
verzekering sport en spel afgesloten. Deze werd echter gewoon door KonVIB overgenomen via de website 
van het VBI. Nu heeft het VBI een eigen verzekering opgemaakt. Er is echter beslist binnen het VBI dat er 
geen kopie van de dekkingsvoorwaarden meer wordt vrijgegeven. Enkel zal er nog mondelinge toelichting 
worden verstrekt. Dat maakt het voor een vereniging als Buckfast Vlaanderen mogelijks moeilijk om 
duidelijk aan haar volle leden (waarvoor lidgeld aan VBI wordt betaald) uit te leggen welke risico’s 
momenteel zijn ingedekt. Iedereen is er over eens dat een verzekering nodig is, die zowel vereniging als 
imkers volle leden indekt tegen beroepsrisico’s.   
  
 Relaties met andere imkerverenigingen 

Buckfast Vlaanderen is momenteel lid bij VBI en Rudi vertegenwoordigt de Buckfast-bij in het VBI. Er is 
recent onduidelijkheid over welke slaagkansen het VBI in de toekomst heeft, nu er een geschil inzake 
historische lidgelden met enkele bestuursleden van AVI is ontstaan. Momenteel is het nuttig aangesloten 
te blijven bij het VBI, met Rudi in het bestuur, en ook gelet op de bestaande polis. Er kan in de toekomst 
bekeken worden welke evoluties binnen VBI een invloed zullen hebben op het lidmaatschap van Buckfast 
Vlaanderen.  
 
Daarnaast is er nog steeds de optie ook lid te blijven van Buckfast Belangen Verenigd. De leden van 
buckfast Vlaanderen zijn echter niet meer vanzelfsprekend ook lid van BBV. Voordeel van een actieve 
toenadering naar BBV is dat er veel literatuur voorhanden is die specifiek voor de Buckfastimkers nuttig is, 
zoals bijvoorbeeld de teeltverslagen van de bevruchtingseilanden. Ook is er een regelmatige zeer 
uitgebreide nieuwsbrief. In het verleden zijn hierover reeds gesprekken geweest om eventueel een 
goedkoper tarief te bekomen (aangezien voor Vlaamse imkers geen verzekering nodig is), echter dat werd 
niet aanvaard. Lidmaatschap in Nederland betekent dus dat er 20 € voor de BBV betaald zal moeten 
worden per lid in Vlaanderen. Iedereen is het erover eens dat ook deze optie goed onderzocht dient te 
worden i.h.k.v. de toekomst-strategie van de vereniging.   
 
 
 Website 

Deze wordt normaal binnenkort afgesloten. Wim zal het op zich nemen om deze over te nemen en een 
vernieuwingsstrategie uit te werken.  



 
 

 Eiland bevruchting  
 In totaal is er voor 80 bevruchtingskastjes ingeschreven voor Marken. Dit werd op 13/1 door 

Achiel aan Herman Groen bevestigd. Jan de Ridder rijdt ook dit jaar naar Marken 
  
 Volgende vergadering  

 15 April 2020 - 20h – ZOOM 
 
 

4. Actiepunten 

Actie Verantwoordelijke Vervaldatum 

Visietekst. Uitwerken van visiedocument rond toekomstge 
activiteiten Buckfast Vlaanderen  

Jan Heytens  Eind Maart – eerste ontwerp 

VZW – statuten. Uitwerken voorstel statuten VZW Rudi Van Hese 

Wim Cruysberghs 

Begin April -  

Volgende vergadering 

Verzekeringen. Verduidelijken verzekeringen  Ghislain De Roeck  

Achiel D’Hooghe 

Volgende vergadering 

Honeybee Valley. Informeel bespreken interactie Selectiewerk 
Vlaanderen en Buckfast Vlaanderen  

Jan De Ridder  

Ghislain De Roeck 

Ludo Moens 

13/3/2021 

Website. Bekijken situatie Website en opmaak plan van aanpak 
voor de toekomst  

Wim Cruysberghs  Volgende vergadering  

 

5. Volgende meeting 

Type  Wanneer  Time Waar 

Opvolgmeeting doorstart  15/4/2021 20u ZOOM 

 

6. Bijlagen 

Type  

Voorbeelden statuten  

- VBI 

- Zwarte bij  

 


