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Uitnodiging: Studiedag bestuivingsimkers en telers 2020 

Datum:  21 maart 2020   
Plaats:  Zaal ‘’t  Centrum’ Rooijsestraat 48, 6621 AN Dreumel 

Agenda  

09.30 uur  Inloop, inschrijving, koffie of thee, cake. 
10.00 uur  Opening  door de voorzitter van de Nederlandse 

             Bestuivingscommissie (NBC) 
10.10 uur      De heer A. (Arie) Kreike (LTO-gedelegeerde WPOH, Working party on Honey) 

zal ingaan op de betekenis, maatregelen en invloed van en naar Brussel  van 
de Nederlandse imkerij aan de hand van de volgende aspecten: 

o Belangenbehartiging voor de Nederlandse imkers in Brussel, wat houdt dat 
in? 

o Wat zijn de mogelijkheden voor de NBC en de bestuivingsimkers bij de EU ? 
o Met welke ontwikkelingen krijgt deze groep te maken? 
o Hoe zouden de imkers de mogelijkheden vanuit Brussel kunnen beïnvloeden 

en kunnen benutten? 
 

11.00 uur  Pauze 
 
11.15 uur de heer J. (John) Calis van imkerij Imkerij Inbuzz Extra uit Laren zal een 

presentatie geven over zijn werk als beroepsimker. 
12.10 uur De heer G. (Gerard) Hollander doet verslag van de teelt van frambozen onder 

zonnepanelen.  
12.30 uur Lunch 
13.15 uur Bezoek aan kersenbedrijf Strik-Basten, aan de Dijkgraaf de Leeuwweg 22 in 

6626 BH in Alphen (Gld) 
15.45 uur  Afsluiting met een drankje op het bedrijf  Strik-Basten.   
 
Kosten: 20 euro per persoon, te voldoen bij binnenkomst van de zaal. 

Aanmelding 
Graag aanmelden voor 1 maart 2020 via: 
info@nederlandsebestuivingscommissie.nl 
Vermeld u a.u.b. bij aanmelding uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.  
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Licentie 

Degenen die de bestuivingscursus hebben gevolgd bij de Nederlandse Bestuivingscommissie hebben 
met het diploma een licentie ontvangen. Deze is 5 jaar geldig. Verlenging van de licentie kan mits 
men in de tussenliggende jaren studiedag op het gebieeid van bestuiving/bijenhouderij heeft 
gevolgd.  

Bij het verlengen van uw licentie dient u alle onderstaande gevraagde gegevens (voor zover van 
toepassing) in te vullen. 
Samen met een pasfoto levert u dit ingevulde document in op de studiedag of stuurt u informatie 
met een digitale pasfoto per mail naar de secretaris (domusadriani@kpnmail.nl).  
Tevens betaalt u 10 euro.  
U krijgt dan de licentie via de post op uw thuisadres toegezonden. 
 

Kaartnummer licentie:  …………………………  Geldig tot: ………………………………..  

Naam:    …………………………………………………………..  

Voorletters:   …………………………………………………………..  

Voornaam:   …………………………………………………………..  

Geboortedatum:  …………………………………………………………..  

Adres:    …………………………………………………………..  

Postcode en plaats:  …………………………………………………………..  

Bedrijf:    …………………………………………………………..  

Telefoon:   …………………………………………………………..  

E-mail:    …………………………………………………………..  

Website:   …………………………………………………………..  
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