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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 

Praktische afspraken  Achiel & allen 20min 

Missie en visietelst Jan Heytens 1h30  

 

 

3. Verslag  
 

- Agenda punt 1: Praktische afspraken 
 

1. BBV  
Rudi heeft deelgenomen aan de vergadering van BBV. Dit was een kennismakingsvergadering. Hij zal dit blijven doen 
namens het huidig bestuur.  
  



 
 

2. VBI 
Vrijdag 9/4 is er een vergadering van het VBI. Rudi zal deelnemen aan de vergadering. Hij is in het VBI bestuur 
verantwoordelijk voor Buckfast en bijengezondheid. Rudi heeft met grote onderscheiding zijn examen 
gezondsheidsassistent aan Honeybee Valley afgelegd. Proficiat!! 
 
Naast Rudi van Hese zal ook Jan de Ridder namens Buckfast Vlaanderen deelnemen. Wim Cruysberghs zal  ook 
deelnemen aan de vergadering, maar in vertegenwoordiging van de Biebond Boechout.  
 

- Agenda punt 2: Visienota toekomst Buckfast Vlaanderen 
Jan Heytens stelt zijn visietekst voor aan de groep. De deelnemers van de vergadering bespreken het voorstel en 
wegen het af tegen de andere optie, met name opgaan in het VBi als expertisecentrum.  
 
Het voorstel om een aparte vereniging te blijven die op eigen kracht vaart wordt algemeen warm onthaald. De leden 
van de vergadering erkennen de sterke elementen van de tekst, die zaken bevat dit tot op heden nog niet op tafel 
hebben gelegen (zoals het invoeren van een teelt coördinator). Er is wel degelijk een nood aan professionalisering, 
en dat wordt goed weergegeven in de visienota. De vergadering ondersteunt de visie zoals voorgesteld, maar 
nuanceert ook in die zin dat:  
 

- Deze visie niet op één-twee-drie kan worden uitgebouwd. Er zal zeker tijd nodig zijn om de verschillende 
zaken te realiseren. Er zal een stapsgewijze aanpak dienen gevolgd te worden om deze zaken uit te bouwen;  

- Wat de teeltcoördinatie betreft zal goed moeten bekeken worden hoe de bepaling van teeltwaarden kan 
worden geobjectiveerd. Zo kunnen volken op verschillende kasttypes niet zomaar met elkaar vergeleken 
worden. Zal er in de toekomst gewerkt bv worden met een peer-groep binnen het bestuur waar elk van de 
andere telers moeren opvolgt en evalueert? Dat zijn zaken die nog in detail moeten worden besproken. Hier 
kan ook gekeken worden naar de bestaande aanpak in bv Nederland;  

- In relatie met andere groepen (zoals BBV en de EU Gemeinschaft) kan Buckfast Vlaanderen als onafhankelijk 
vereniging optreden, zoals dat nu vandaag ook gebeurt. De band met Nederland kan evenwel best sterk 
blijven, het is een groot netwerk waar voor Vlaanderen veel nuttige netwerken en informatie kan worden 
gehaald. De internationale leden van Buckfast Vlaanderen vormen dan de ledengroep van BBV – afdeling 
Vlaanderen. Bestuursleden van Buckfast Vlaanderen maken zich zowiezo lid van BBV, en treden op als het 
bestuur BBV – afdeling Vlaanderen. Alles wordt in één structuur gebracht; 

- Binnen de vereniging zelf kunnen zaken in een intern reglement worden afgesproken, bv aan de bond 
aangesloten telers verkopen geen bijen als Buckfast van zodra deze verder in lijn zijn dan een F1.  

- De verschillende functies in het bestuur hebben elk een duidelijke focus. Het is belangrijk dat elk een in het 
bestuur goed zijn rol kan spelen, en ook de ruimte krijgt om dit te doen.  

 
Vanuit het huidige bestuur wordt wel aangegeven dat in het verleden het moeilijk is gebleken om de verschillende 
activiteiten (zoals Facebook) die werden opgestart ook vol te houden. Er zal dus een nieuw elan nodig zijn om dit te 
kunnen realiseren. In de huidige manier van werken zal dit niet mogelijk zijn, en kan de visie zoals voorgesteld niet 
worden gerealiseerd.  
 
De groep geeft aan dat er voldoende ambitie is om naar de voorgestelde visie toe te werken. Op basis van deze visie 
kunnen nu extra mensen aangesproken worden (bv de deelnemers Buckfast aan de selectiewerkgroep Vlaanderen, 
of andere geïnteresseerde imkers) om mee het toekomstig bestuur te gaan vormen. De oprichting van een V.Z.W. is 
een hierbij wel een noodzakelijke voorwaarde om dit op een goede manier te kunnen realiseren. Op zich is werken 
met een vzw-structuur reeds breed ingebed in het Vlaamse imkerlandschap, en hoeft dat niet af te schrikken. Ook 
het risico van bij naam opgenomen te worden in statuten hoeft niet te worden overschat.  
 
Besluit: Er wordt binnen deze groep besloten te werken naar de realisatie van de vooropgestelde visie, waarbij ook 
in de oprichting van een aparte VZW wordt voorzien. Een eerste volgende stap is nu om de statuten van de vereniging 



op punt te gaan zetten voor oprichting van de VZW, en om een plan van aanpak te gaan uitwerken om ook de 
activiteiten van de vereniging verder vorm te geven.  
 

3. VZW  
Iedereen is akkoord dat aan Johan van het VBI gevraagd wordt het ontwerp statuten nakijken en hem gevraagd wordt 
het werkstuk te becommentariëren. Voorstel is om 15/4 om 19h elkaar te spreken. Johan zal aansluiten tegen 20h. 
Hij zal tegen dan de tekst overlopen hebben, en aanpassingen voorstellen.  
 
 

4. Testen AVB – voor eilanden 
Deelnemers aan selectiewerk Vlaanderen kunnen gratis broedstalen binnenleveren bij HBV voor controle op 
Amerikaans Vuilbroed. Andere leden van Buckfast Vlaanderen kunnen hun stalen ook via HBV aanbieden aan 
Scienscano. Buckfast Vlaanderen komt dan tussen in de administratiekost.  
 
Er is twijfel voor enkele imkers uit het Antwerpse hoe ze hun stalen zullen in Gent krijgen. Geert Stoffelen zal zijn 
stalen bij Ronny binnenbrengen, die dan de stalen naar gent zal brengen. Nick Stevens en Wim Cruysberghs kunnen 
met Geert afspreken om hun stalen in Gent te krijgen. Achiel stuurt de contactgegevens van Geert Stoffelen door 
naar Wim Cruysberghs. Wim contacteert Geert en Nick Stevens om verder af te spreken.  

 

4. Actiepunten 

Actie Verantwoordelijke Vervaldatum 

Doorgeven contactgegevens Geert Stoffelen aan Wim  Achiel  z.s.m.  

Uitnodiging volgende vergadering 15/4 Wim  z.s.m.  

Doorsturen ontwerpstatuten aan Johan v/h VBI voor commentaar Rudi  z.s.m. 

Deelnemen aan vergadering VBI Rudi en Jan DR 9/4 

 

5. Volgende meeting 

Type  Wanneer  Time Waar 

Opvolgmeeting doorstart  15/4/2021 19u ZOOM 

Meeting statuten met Johan VBI  15/4/2021 20u ZOOM  

 

6. Bijlagen 

Type  

-   

 


