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1. Aanwezigheid  

Naam  

 Achiel Dhooge Verontschuldigd 

 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 

Financieel  Wim  5 min 

Relatie met Nederland Allen 10 min 

Online voordracht Allen  30 min 

Nieuwsbrief Allen  15 min 

Functies Allen  15 min 

Subsidieaanvraag VBP  Allen  20 min 

 

 

3. Verslag  
 

- Opening nieuwe bankrekening  
Rudi stelt voor om een bankrekening te openen bij KBC, gelet op de goede online dienstverlening. Iedereen is 
akkoord.  
 
 



- Relatie met Nederland 
Er was een misverstand met betrekking tot de relatie tussen Buckfast Vlaanderen en de BBV. Dit werd ondertussen 
doorgepraat en er zal maar één bestuur zijn dat zowel Buckfast Vlaanderen VZW als de leden van Buckfast Vlaanderen 
bij de BBV zal groeperen. Binnen de bevruchtingseilanden wordt gevraagd toch een coördinatie op te nemen zodat 
het voor de bevruchtingseilanden duidelijker wordt welke volumes wanneer uit Vlaanderen kunnen worden 
verwacht.  
 

- Online voordracht  
Volgende voordracht “ervaringen van Buckfast imkers” zal gegeven worden door Ludo Moens op 8 Juni 2021, om 
20h via Zoom. Deze voordracht zal voor iedereen opengesteld worden. We kunnen die avond ook de vereniging nog 
voorstellen.  
 

- Nieuwsbrief  
De nieuwsbrief zal morgen worden doorgestuurd. Via eenvoudige mail aan de ledenlijst.  
 

- Functies 
Teelt-coördinatie. Het is nog onduidelijk wat er onder die noemer valt. Ook gelet op de eerdere vraag van Achiel om 
deze rol te kunnen spelen. De functie gaat echter veel ruimer dan wat Achiel erin beschreef. De procedures moeten 
veel beter en duidelijker uitgewerkt dan nu het geval is. De praktische zaken zoals inschrijvingen en dergelijke meer 
zouden best via het secretariaat/website verlopen. We zouden ook best op voorhand een goede analyse aanbieden 
van welke lijnen er op de eilanden zullen staan, dat kan reeds in het najaar 2021 plaatsvinden.  
 

- Subsidieaanvraag VBP 
Er waren verschillende ideeën om een subsidieaanvraag in te dienen. Bv KI-apparaat, toestel om wafels met kleine 
cellen te wafelen. Kunnen koninginnen aangekocht worden? Dat lijkt niet het geval te zijn. Momenteel is het moeilijk 
in te schatten of we een project kunnen ontwikkelen.   

 

4. Actiepunten 

Actie Verantwoordelijke Vervaldatum 

Opzetten online-meeting – 8/6 + ZOOM + WEBSITE Wim  

Rondbellen: 

- Marc Missotten  

- Jef Torfs 

- Noel de Schryver  

- Roger de Vos 

- Florent  

Jan H.  

Rondsturen nieuwsbrief  Wim  12/05 

Doorsturen lijst leden voor nieuwsbrief aan Wim  Rudi  12/05 

Tekstje rond “ervaringen van een buckfast-imker” Jan   

Navragen subsidies Vormingen bij VBi voor voordracht Rudi   

5. Volgende meeting 

Type  Wanneer  Time Waar 

    

 


