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1. Introductie.
Beste nectarleden,
Het is lang geleden dat we jullie onder ogen hebben gebracht wat speelt in de
vereniging. Dat is niet zoals we ons dat hadden voorgenomen. De nieuwsbrief is een
belangrijk communicatie middel. Natuurlijk zijn er voldoende steekhoudende redenen
aan te dragen als oorzaak voor dit achterblijven van informatie. Ingrijpende
wijzigingen in de persoonlijke sfeer van de bestuursleden maakte het voor hen soms
onmogelijk om met Nectar bezig te zijn. Maar het achterblijven van informatie
betekende niet dat Nectar niets gedaan heeft. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat
gepresteerd is en wat er mogelijk in de toekomst gedaan kan worden. We willen daar
ook uitgebreid met u over praten op de Algemene Ledenvergadering. Ook willen we
op de ALV met u praten over de toekomst van Nectar. Het bestuur is nog steeds van
mening dat Nectar een belangrijke functie kan hebben. Maar daarvoor is de input van
de leden noodzakelijk. Als alleen een paar bestuursleden bijdragen is de voortgang in
wat we ondernemen vanzelfsprekend gering.
Met vriendelijke groeten,
Leen van ’t Leven, voorzitter.

2. Ledenvergadering.
De ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op 20 april in het Bijenhuis te
Wageningen. Noteert u dit alvast in uw agenda. We beginnen om 11.00 uur.
De agenda is als volgt:
Morgenbijeenkomst
1. Opening en welkom door de voorzitter.
2. Verslag vergadering van 5 juni 2004.
3. Periode verslag van de secretaris.
4. Financieel verslag van de penningmeester.
5. Verslag van de kascommissie.
6. Samenwerking met Agromisa.
7. Bibliotheek
8. Status Nectar en toekomst.
9. Rondvraag.
10. Volgende vergadering en sluiting voor de middagpauze.
Iedereen wordt verzocht voor de eigen lunch zorg te dragen. Voor koffie en thee kan
gezorgd worden.
Middagbijeenkomst




Dia lezing van Leen van ’t Leven over bijenteelt missies naar Tanzania
(Savanne bij-Apis.m.scutellata) en Paraquay(Killer bee-Apis.m.destructor).
Rinus Sommeijer introduceert het Apimondia congres dat in 2009 in
Montpellier gehouden wordt.
Nog niet ingevuld.

3. Boekjes in de Agrodok serie.
In de afgelopen twee jaar heeft Nectar, in samenwerking met Agromisa, twee boekjes
geproduceerd. Een heruitgave van Agrodok 32, BEEKEEPING IN THE TROPICS,
en een nieuw boekje Agrodok 42, BEE PRODUCTS. Op de Algemene
Ledenvergadering kunnen contribuerende leden van beide boekjes een exemplaar
krijgen. Naar keuze in de Engelse, Franse of Portugese taal.
Het schrijven van de hoofdstukken zowel als de editing is hoofdzakelijk door Nectar
leden gedaan. Door allerlei problemen bij Agromisa zowel als bij Nectar heeft het
lang geduurd voor de boekjes uitgegeven konden worden. Om persoonlijke redenen
konden veel Nectar leden hun bijdrage niet tot het eind toe afwerken. Veel inspanning
door Marieke Mutsaers en Leen van ’t Leven heeft er uiteindelijk toe geleid dat dit
project eind vorig jaar afgesloten kon worden. Het bestuur is ieder die er aan
meegewerkt heeft erkentelijk voor de bijdrage.
4. Apimondia Congres Dublin
Op maandag 22 augustus 2005 werd in Dublin, tijdens het APIMONDIA congres,
een workshop gehouden:"Microscopic Analysis of the botanical origin and quality of

honey", onder auspiciën van Apimondia en NECTAR. Het programma was
ontwikkeld door Rinus Sommeijer en Jaap Kerkvliet en medewerking werd verleend
door Werner en Katharina von der Ohe (D), Peter Martin (UK) and Livia Persano
Oddo (It).
Er was belangstelling uit alle delen van de wereld en de workshop werd door de
deelnemers als zeer succesvol ervaren.
5. Workshop pollenanalyse voor imkers
Op zaterdag 21 januari 2006 werd een Nederlandse versie van bovengenoemde
workshop gehouden voor imkers en andere belangstellenden. De organisatie berustte
bij NECTAR en de imkervereniging Utrecht e.o. Maximaal was er plaats voor 60
deelnemers; dat aantal was dan ook aanwezig en een aantal late aanmelders moest dan
ook teleurgesteld worden. Dit keer werd de workshop "Pollenanalyse voor imkers"
gegeven door Rinus Sommeijer en Jaap Kerkvliet. Ingegaan werd op de plant-bijrelatie, pollenmorfologie, pollenanalyse van honing, honingmicroscopie en enkele
screeningsmethoden voor meting van de honingkwaliteit.
De bijeenkomst vond plaats in een ruimte van de botanische tuin van de Universiteit
Utrecht. Dankzij de medewerking van de directeur, Arie Oudijk, kon van deze fraaie
ruimte gebruik gemaakt worden en mede door de enthousiaste medewerking van
vrijwilligers van de imkervereniging Utrecht e.o. was dit een leerzame en zeer
geslaagde dag.
Het is de bedoeling deze workshop nog een keer te geven. Bijvoorbeeld begin 2008.
6. Status en toekomst Nectar.
Het bestuur is zich bewust van het feit dat er de afgelopen twee jaar weinig
communikatie geweest is met de leden. Daardoor leek het of Nectar een slapende
vereniging geworden was. Een aantal leden heeft ons daar ook terecht op gewezen.
Uit het bovenstaande blijkt wel dat er zeer zeker aktiviteiten geweest zijn waar Nectar
volgens haar statuten mee bezig hoort te zijn.
Toch is de kritiek van de leden bij het bestuur reden geweest om nog eens na te gaan
of het wel de moeite waard is om door te gaan met Nectar en of Nectar nog een
positieve bijdrage kan leveren aan de tropische bijenteelt. Het antwoord op beide
probleemstellingen is ja. Zo zijn er bij het bestuur een aantal opties voor toekomstige
aktiviteiten genoemd:
 Samenstellen van een audio-visuele cd-rom “Bijenhouden met angelloze
bijen”
 Samenstellen van een audio-visuele cd-rom “Pollen analyse en honing
kwaliteit”
 Presentatie op Apimondia 2009 in Montpellier
 Herhaling pollenanalysedag in Utrecht
 Symposium over bijenteelt in Suriname
Maar dat kan natuurlijk niet alleen met slechts een paar aktieve bestuursleden. De
vereniging zou als het goed is gezamenlijk de gekozen aktiviteiten moeten kiezen en
dan steunen met operationele inzet van de leden waar dat gewenst is door diegene die
de aktiviteit coordineert. De leden worden verzocht hierover na te denken en bij de
bespreking op de ALV hun mening naar voren te brengen.
Het bestuur van Nectar is momenteel als volgt samengesteld:
Leen van ’t Leven-voorzitter
Anneke van Heest –secretaris
Jan Tempelman – penningmeester

Rinus Sommeijer – coordinator Latijns- en Midden Amerika
Jaap Kerkvliet – coordinator Afrika
Jan Tempelman heeft aangegeven zijn funktie, na acht jaar trouwe dienst, door te
willen geven aan iemand anders. Rinus Sommeijer kan, vanwege drukke
werkzaamheden elders, in ieder geval dit jaar zich niet inzetten voor Nectar. Anneke
van Heest is nog maar net herstellend van twee jaar lichamelijke problemen die haar
belette Nectar aktief bij te staan. We waren Frouke Hofstede erg dankbaar dat die zo
nu en dan wat van Anneke over kon nemen. Het is duidelijk dat het bestuur aanvulling
behoeft met personen die zich in kunnen zetten voor de vereniging. Op de ALV willen
wij daar graag op ingaan. Wij verzoeken leden die wat tijd vrij kunnen maken voor
Nectar zich voor die datum kandidaat te stellen.
7. Financien
De financiele positie van Nectar is gezond. Er is momenteel ruim 4000 euro
beschikbaar. Maar indien we audio-visuele cd.-roms gaan samenstellen hebben we
naar schatting veel meer nodig. Iedereen wordt verzocht de contributie 2007 ad. 11,34
euro te voldoen op rek.3462361 van onze penningmeester te Culemborg. Indien voor
vorige jaren nog geen contributie overgemaakt is wordt u verzocht die alsnog over te
maken.

