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1. Aanwezigheid  

Naam  

 Achiel Dhooghe 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 

Nieuwsbrief  Wim  5 min 

Nieuwe structuur Allen 40 min 

Lidmaatschap VBI Allen  15 min 

Financiën Allen  15 min 

Maatschappelijke zetel  Allen  1 min 

Activteiten  Allen  20 min 

 

 

3. Verslag  
 

- Nieuwsbrief 
Wim stelt de nieuwsbrief voor zoals hij momenteel is. Verschillende artikelen zijn momenteel opgenomen, o.a. 
voorwoord, artikel Jan Heytens inzake “Buckfast avant la lettre”, Artikel Ghislain over de bevruchtingseilanden, 
Artikel Ulr Gröhn inzake afleggers, aangebracht door Achiel. Nog een artikel toe te voegen de nieuwe missie aan te 
kondigen.  



 
 

- Nieuwe structuur 
Er wordt besproken hoe de nieuwe taakverdeling eruit kan zien. Elk stelt voor wat hij wil betekenen in welke rol.  

 Jan De Ridder wil graag ondervoorzitter blijven.  

 Wim Cruysberghs wil de taak van secretaris opnemen.  

 Ludo wil het bestuur blijven steunen, en deelnemen aan de redactieraad voor het aanbrengen van artikelen 
en eventuele vertalingen uit het Duits.  

 Ghislain wil ook graag het bestuur mee ondersteunen en zich mee beschikbaar stellen waar nodig en 
mogelijk.  

 Jan Heytens wil de taak van voorzitter opnemen + mee de teeltactiviteiten verder uitwerken 

 Rudi stelt voor om de taken van penningmeester + beheerder ledenlijsten op zich te nemen 

 Achiel vraag dat hij als voorzitter kan worden vervangen, aangezien hij het te druk heeft met de 
teeltactiviteiten van Arista. Hij wil zeker wel actief blijven in de organisatie van de teeltactiviteiten voor 
Buckfast Vlaanderen.  

 
Op zich worden er geen overlappende ambities vastgesteld.  
Op uitdrukkelijk verzoek:  

- wordt door niemand tegenwerping gedaan bij de kandidaturen;  
- verklaren alle deelnemers zich akkoord met de kandidaturen.  

 
Besluit van de vergadering:  

- Het nieuw bestuur wordt vanaf heden samengesteld uit de deelnemers van de vergadering, waarbij de 
functies worden opgenomen zoals gekandideerd;  

- Er zullen stelselmatig nieuwe functies worden ingevuld. Een oproep aan nieuwe kandidaten voor het 
bestuur wordt in de eerstvolgende nieuwsbrief gelanceerd.  

 
- VBI 

Buckfast Vlaanderen is lid van het VBI nadat de leden van AVI zijn overgestapt naar het VBI. Momenteel is er nog 
steeds een proces lopende tussen het bestuur van AVI en een oud-bestuurder. Dit kan een impact hebben op de 
werking van AVI, dat terug actief zou kunnen worden. In voorkomend geval zou Buckfast Vlaanderen voor de keuze 
kunnen komen staan om verder bij AVI aangesloten te blijven, dan wel bij VBI te blijven, dan wel eventueel een 
overstap naar KONVIB te overwegen.  
 
Op zich zijn er momenteel geen urgente redenen die een uitstap uit VBI noodzaken. Om de continuïteit naar de leden 
te waarborgen, wordt besloten de situatie verder af te wachten en te kijken hoe de evoluties zijn. Een plotse overstap 
zou tevens extra lidgeld kosten met zich brengen, wat niet opportuun is.  Daarenboven is de vereniging afhankelijk 
van lidmaatschap van een koepel, om subsidies te kunnen ontvangen.  
 

- Teeltverantwoordelijke  
Achiel zal mee de teeltactiviteiten verder zetten binnen Buckfast Vlaanderen. Deze zullen in de toekomst echter 
verder worden uitgebreid. Jan Heytens zal hier nog een visie mee op uitwerken meer in detail, zodat ook bijvoorbeeld 
beoordelings-activiteiten en dergelijke meer in opgenomen zullen worden. Als een van de kerneigenschappen van 
de Buckfastbij inzake bijengezondheid zal ook VSH mee opgenomen worden.  
 

- Financieel 
Bij de opstart van de VZW zal een nieuwe rekening moeten worden ge-opend. Dit zal Rudi op zich nemen. Hij heeft 
hiertoe wel de ondernemingsnummer van de vzw nodig. Hiervoor zullen de statuten moeten worden gepubliceerd.  
Achiel zal al een basisbedrag overstorten, en nog even een saldo actief houden op de bestaande rekening om de 
lopende verplichtingen nog te kunnen afronden. In totaal zal er na afsluiting van de activiteiten, van de feitelijke 
vereniging iets van 8000 € worden overgedragen aan de V.Z.W. Achiel zal een afsluitend kasverslag opstellen.  
 

- Maatschappelijke zetel   



De maatschappelijk zetel van de V.Z.W. zal geplaatst worden bij Wim. Zomerlei 13, 2650 Edegem.  
 
 

- Activiteiten op korte termijn 
Om snel terug contact op te zetten met de leden, wordt voorgesteld om enkele digitale bijeenkomsten te 
organiseren. Volgende onderwerpen worden aangeboden:  

1. Ontstaan en geschiedenis van Buckfast Vlaanderen – door Jan de Ridder 
2. Werken op kleine cellen – door Ludo Moens (Zoom met powerpoint werd reeds getest) 

 
Andere opties die bestaan zijn:  

3. Debatavond over voor en nadelen over KI versus Eiland-bevruchting  
4. Buckfast Travel: Voorstel is om jaarlijks een uitstap te organiseren naar een voor Buckfast-telers belangrijke 

bestemming, zoals Ameland, of Marken. Jan Heytens wordt voorgedragen om mee de functie 
Reisorganisator op zich te nemen.  

 

 

4. Actiepunten 

Actie Verantwoordelijke Vervaldatum 

Artikel missie  Jan H.   

Rudi aanmelden als ledenbeheerder bij VBI Achiel  

Ledenbeheerder aanmaken bij VBI Rudi   

Statuten bijwerken  Wim & Rudi  

Bijwerken bestur in het boekje Wim   

Website aanpassen aan nieuwe bestuur  Wim   

Voorwoord aanpassen aan overgang  Achiel   

Johan VBI contacteren inzake meeting op dinsdag 11/5  Rudi  

 

5. Volgende meeting 

Type  Wanneer  Time Waar 

Informatief: Voordracht IFANG – Ben som De Cerf – kleine 

cellen  

Zie:  

https://www.ifang.be/events/eenbaksimkeren-met-

kleine-cellen-door-ben-som-de-cerff/ 

4/5  19h45 TEAMS 

Statuten en verzekeringen met Johan De Neucker (tbc)  11/5 19h30 ZOOM 

 

https://www.ifang.be/events/eenbaksimkeren-met-kleine-cellen-door-ben-som-de-cerff/
https://www.ifang.be/events/eenbaksimkeren-met-kleine-cellen-door-ben-som-de-cerff/

