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Van de voorzitter
2019

Voorjaar

IJshoning
Omdat we vorig jaar weinig heidehoning hadden ben ik op bezoek
geweest in de IJsselhallen op het IJsbeeldenfestival (zie foto). Deze foto
symboliseert wat er het komende jaar gaat gebeuren, namelijk “de
honingpot’’ zit helemaal vol, ja stroomt zélfs over. Hierbij bedoel ik de
vele activiteiten die er dit jaar gaan gebeuren. Zoals het bouwen van de
nieuwe bijenstal en educatieruimte. Daarnaast zijn er verschillende
commissies bezig met de voorbereidingen voor ons honderd jarig
jubileum op 7 juli 2020, waarover u op de ledenvergadering van 3 april
meer zult horen. Ook is er weer een beginnerscursus gestart.
Onze jaarlijkse excursie is dit jaar op zaterdag 6 juli aanstaande. We
gaan dit jaar op bezoek bij het klompenatelier Dijkman in Luttenberg
(Lemelerweg 22). Hier is onder andere Rembrandts nachtwacht uit 30.000
beschilderde miniklompjes te zien. Verder gaan we een boottocht maken
op de Vecht bij Ommen. Tijdens deze tocht over de Vecht wordt het één
en ander verteld over deze prachtige omgeving. Dit wordt verzorgd door
Peters Rederij.
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
9.30
9.45
10.30
10.45
12.00
12.30
13.15
13.30

– Verzamelen op de Schans (we rijden met eigen auto’s in colonne)
– Vertrek richting Luttenberg
– Ontvangst met koffie (2x) met krentenwegge
– Demonstratie klompen maken enzovoort
– Gelegenheid om souvenirs te kopen in de giftshop
– Vertrek naar Ommen naar Rederij Peters ( in eigen auto’s)
– Matrozenlunch op de boot (gereserveerde plekken)
– Begin vaartocht boot over de Vecht (bij mooi weer plek bovenop
de boot)

15.00 – Einde excursie (een ieder kan op eigen gelegenheid naar huis of
bijvoorbeeld winkelen of een terrasje bezoeken in Ommen).
Kosten: €25,- p.p. Opgeven vóór 1 juni 2019 door middel van betaling op
rekeningnummer: NL32RABO0370270983 t.a.v. Imkersvereniging Wezep
e.o.
Wij als bestuur hopen op een gezellige dag!
Voor de komende vergadering liggen er voldoende Spleuten om de
vergadering goed te kunnen volgen.
Vriendelijke groet,

Jan-Willem Spronk

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
IMKERVERENIGING WEZEP E.O.
OP WOENSDAG 3 APRIL 2019 OM 20.00 UUR IN DE SCHANS
1. Opening en Vaststellen Agenda
Mededelingen / Ingekomen Stukken
2. Verslag ALV van 04042018
3. Financieel verslag van de Penningmeester
4. Verslag van de Kascommissie
5. Benoeming Nieuwe Kascommissie
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn:
- Jan Willem Spronk – voorzitter
- Klasien Leegsma – secretaris
Voorgesteld wordt om zowel Jan Willem als Klasien voor een
nieuwe periode van drie jaar te benoemen in de functie van
respectievelijk voorzitter en secretaris.
7. Het laatste nieuws vanuit de Jubileumcommissies
8. Soosavonden & Uitstapje 2019
9. Jubilarissen
10. Rondvraag

11. Pauze - Verloting
12. Sluiting
Denkt u aan het meenemen van een prijsje voor de verloting?
Hartelijke groet en graag tot ziens op 3 april a.s.!
Het Bestuur

VERSLAG JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
IMKERVERENIGING WEZEP E.O.
OP WOENSDAG 4 APRIL 2018 OM 20.00 UUR IN DE SCHANS
AANWEZIG: de leden J.W.Spronk, G.Schuurman, H.Koele, K.Kanis,
R.Triest, J.Drewes, H.Schoonhoven, H.v.d.Worp, C.Bisschop, E.Statema,
J.Mulder, A.Souman, G.Immeker, B.Immeker, R.v.Hernen, E.Delger,
J.Kolkman, K.Leegsma, F.v.Boven, H.Kragt, T.Bastiaan, H.Bastiaan,
L.v.d.Brink, H.Mouris, J.v.Ogtrop, H.Rostohar, D.Hup.
1. Opening en Vaststellen Agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering
en vraagt aan een ieder om de presentielijst te tekenen. De grote
belangstelling van vanavond doet ons goed, vooral ook van de
‘nieuwe’ leden die vanavond aanwezig zijn.
2. Mededelingen / Ingekomen Stukken
-Een bericht van verhindering werd ontvangen van de leden
H.Kalf, A.Gideonse, J.Eppinga, H.van Boven, H.Felix,
H.Verberk, R.v.d.Sleen.

-Algemene Verordening Gegevensbescherming; vanuit het NBV
is dit onder onze aandacht gebracht en als bestuur zullen we dit
moeten behandelen, e.e.a. conform de Europese richtlijnen.
3. Verslag ALV van 05042017 en verslag BALV van 02082017
De verslagen worden doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld
met dank aan de opstellers respectievelijk Klasien en Eildert.
4. Financieel verslag van de Penningmeester
De penningmeester deelt de financiële stukken uit, zijnde de
resultaten- rekening 2017 en de begroting voor 2018 en geeft
hierop een korte mondelinge toelichting. De voorzitter bedankt de
penningmeester voor de goede mondelinge uitleg en geeft aan dat
na afloop van de vergadering de mogelijkheid bestaat om de
overige financiële stukken in te zien.
5. Verslag van de Kascommissie
De Kascommissie bestaande uit Eke Statema en Jan Eppinga heeft
een paar weken geleden de boeken gecontroleerd en doet hiervan
kort mondeling verslag. Aan de hand van de bevindingen van de
Kascommissie is besloten om aan de penningmeester cq het
bestuur décharge te verlenen middels een schriftelijke verklaring.
De inspanningen van de penningmeester worden door de
vergadering beloond met applaus.
6. Benoeming Nieuwe Kascommissie
Jan Eppinga blijft het komende jaar nog lid van de Kascommissie,
Eke Statema is aftredend. Besloten wordt om de heer Harry
Mouris te benoemen tot nieuw lid van de Kascommissie.
7. Bestuursverkiezing
Op ons voorstel tot benoeming van een aantal bestuursleden zijn
geen tegenkandidaten gemeld zodat tot onderstaande
benoemingen kan worden overgegaan:
-De heren Eildert Delger en Dick Hup zijn aftredend; Eildert is niet
herkiesbaar, Dick is wel herkiesbaar maar dan als bestuurslid en
niet in de functie van penningmeester. Besloten wordt om afscheid
te nemen van Eildert als bestuurslid, Dick te benoemen tot
bestuurslid en de heer Hans Bastiaan te benoemen tot
penningmeester.

De voorzitter richt een kort afscheids - en dankwoord tot Eildert en
Eildert dankt de bestuursleden voor de prettige samenwerking van de
afgelopen jaren met een kleine attentie.
Eildert blijft nog wel redactielid voor de Spleut; de voorzitter geeft
overige aan dat alle leden kopij voor de Spleut mogen schrijven.
- De heer Jan Mulder en mevrouw Jolanda Drewes worden benoemd
tot bestuurslid, dit ter uitbreiding van het bestuur.
- Mevrouw Teunie Bastiaan wordt benoemd tot bestuurslid om
zodoende weer te voorzien in de vacature die al eerder was ontstaan
door het voortijdige vertrek van bestuurslid Ruben Wensink.
- de functie van bestuurslid door het aftreden van Eildert, is dan
ingevuld door het benoemen van Dick als bestuurslid en zo zijn we
weer helemaal compleet!
De inspanningen van Eildert als bestuurslid in de afgelopen jaren
alsmede de benoeming van de nieuwe bestuursleden worden door
de vergadering beloond met applaus.
8. Het eerste bericht van de Bouwcommissie
Jan Mulder geeft een eerste bericht vanuit de Bouwcommissie.
Aan de hand van tekeningen en de bouwplaats die buiten reeds
aangeduid is, geeft Jan nog een mondelinge toelichting zowel op
de bouwplannen als op de financiën die hiermee gemoeid gaan.
9. Soosavonden & Uitstapje 2018
Voor 2018 staan de volgende soosavonden gepland:
- 4 april
- Algemene Leden Vergadering
- 2 mei
- Soosavond
- 6 juni
- Excursie
- 4 juli
- Soosavond, zomeravond
- 1 augustus
- Soosavond, zomeravond
- 3 oktober Soosavond
- 7 november
- Soosavond
- 5 december
- Soosavond

De voorzitter doet verslag van de plannen voor de excursie naar
Schokland. Het voorlopig programma is dat we om 10.00 uur
vertrekken vanaf De Schans, om 10.30 uur aankomen bij de
parkeerplaats bij het kerkje op Schokland. Daar worden we
opgehaald door ons lid Rob van Triest met de tractor en de

‘Schokkerwagen’ en naar het bezoekers-centrum gebracht. Daar is
de ontvangst met koffie-/thee en vervolgens een rondleiding in het
bezoekerscentrum. Om 12.00 uur eten we pannenkoeken met
spek en om 13.00 uur krijgen we een rondtoer met de tractor,
toerwagon en gids over het voormalig eiland. Om 15.00 uur is de
aankomst op Schokland Noord en hier krijgen we een optreden
van het Zeemanskoor waar meezingen ook mogelijk is en
vervolgens sluiten we af met een borrel rond 16.30 uur. Dit alles
voor de prijs van 15,00 euro per persoon. Het is de bedoeling dat
we met eigen vervoer gaan. Bij voldoende deelname kan de
excursie doorgaan.
10. Rondvraag
-Jan Mulder geeft aan dat hij samen met Jan Eppinga wel weer
een ‘doppenproject’ wil starten, opgeven bij Jan is vanaf nu
mogelijk; de kosten zullen ca. 2,00 euro per dop bedragen.
-Rob van Hernen heeft kunstraat te koop voor 15,00 euro per kilo.
11. Pauze - Verloting
In de pauze worden er lootjes verkocht door Kees Kanis en Jan
Kolkman. Jan zal straks ook de trekking van de verloting
verrichten waarmee ook dit jaar weer mooie prijzen te winnen
zijn.
Ook kunnen we weer genieten van de inmiddels ‘traditionele’
kroket en een gratis consumptie.
12. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en
sluit de vergadering.

De Sprokkelmarkt
De laatste zaterdag van februari is het dan alweer zover. Sprokkelmarkt
op het boerderijmuseum in Oldebroek.
Als imkervereniging zijn we uitgenodigd. We krijgen een plek toebedeeld
in een grote witte tent buiten i.p.v. onze gebruikelijke plaats op de deel.
Dick is helemaal enthousiast en al gauw heeft hij alle bestuursleden
gevraagd om te komen helpen, want alles moet uitgelegd worden aan de
hordes mensen die komen. De avond van te voren belt hij echter op dat
we maar een heel klein hoekje hebben en dat we er niet allemaal in gaan
passen. De helft mag dus weer thuis blijven. Ik ga wel, want ik heb labels
gemaakt van was in het kader van ons jubileum en wil die daar graag
afmaken en verkopen. Ook het bloemenzaad moet nog in kokertjes
worden gedaan. Ik scheur ons dubbele NBV bijenblad aan stroken om er
pijlpunten van te maken. En ook niet onbelangrijk is dat ik vorig jaar een
heuse klederdracht outfit heb aangeschaft die ik dan ook wel wil dragen
op zo’n dag. Het is nog een beetje te groot dus ik kan er alleen mee zitten.
Anders zakt de boel af.

Hans besluit mij weg te brengen omdat ik zoveel mee sjouw. Eenmaal
aangekomen zijn we al snel samen druk en gaat Hans pas aan het eind
van de dag weer met mij terug. Geertrui zit naast me en wordt ook
besmet met het klederdracht virus. Al snel laat ze zich aankleden door de
expert van het boerderijmuseum en zowel trots als onwennig zitten we de
hele dag in stijl. Geertrui verkoopt honing en heeft een proeverij. Ze mag
er van Dick niet zoveel honing opdoen, want dat vinden de mensen te zoet.
Helaas is Dick de enige die dit vindt en de dikke lagen worden vrolijk
opgesmeerd tot volle tevredenheid van de mensen en Hans die lustig mee
snoept.

Tegenover ons zit Jan Kolkman kaarsen te maken van was. Hij gaat er
helemaal in op. Al snel verschijnen er konijntjes en beertjes. Het is nog
best een secuur werkje. Daarnaast staat Jan Mulder allemaal houten
raampjes in elkaar te timmeren. Alleen zijn postuur doet vermoeden aan
het verleden van een fanatieke wielrenner, maar verder is het nu een
imker in hart en nieren. Zo, wat een werklust komt daar aan de dag. Rob
van Hernen heeft antiquariaat meegebracht en geduldig legt hij alles uit
aan de bezoekers. Als de tv ploeg langs komt gaat hij los en voert
acrobatische toeren uit op de bijenkorf. Hij demonstreert hoe sterk dit is.

Wij houden ons hart vast, maar alles gaat gelukkig goed. Dick tapt
honing en geeft informatie aan de bezoekers. Hij loopt als enige in een
heus imkerspak.
Dat had de organisatie namelijk gevraagd. Het loopt de hele dag lekker
door en we komen er achter dat sprokkelmarkt mensen geen
wijndrinkers zijn.

We verkopen maar liefst 2 flessen op de hele dag. De dag vliegt om en al
snel moeten we alles weer in de auto van Dick zien te krijgen. De
geschilderde achtergrond van Johan Broekhuis kwam vandaag nog weer
goed van pas. In de week erna haalt de Imkervereniging de voorpagina
van de Veluwe koerier met een prachtige foto en een prikkelende
presentatie. Hoe leuk is dat. Teunie

Bestuursverkiezingen 2019
Dit jaar is zowel onze voorzitter (Jan Willem Spronk) als onze secretaris
(Klasien Leegsma) aftredend.
Beiden stellen zich weer voor een termijn van 3 jaar beschikbaar voor
dezelfde functie binnen het bestuur.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de Algemene
Ledenvergadering van 3 april 2019 bij het bestuur kenbaar maken.
Als er zich geen kandidaten tijdig aanmelden, dan worden beiden
automatisch herbenoemd voor een periode van 3 jaar.
Het bestuur

OVERZICHT SOOSAVONDEN 2019
3 april
1 mei
5 juni
3 juli

- Algemene Leden Vergadering aanvang 20.00 uur.
- Soosavond - Tijd voor een feestje.
Onze voorzitter Jan Willem 65 jaar
Geertje en Jan Willem 12,5 jaar bij elkaar.
- Soosavond - proat-avond.
- Geen Soosavond – Maar wel een uitstapje op zaterdag
6 juli.

Ode aan een stukje natuur.
Dit keer wil ik iets schrijven over een klein plantje die nu (eind februari)
zijn puntige blaadjes boven de grond uit laat komen. Over een paar
weken zijn de blaadjes groot genoeg om ze te oogsten en fijngesnipperd
door de salade of bij een groentesoepje te doen. Ook kun je er lekkere
kruidenboter van maken.
Ik heb het over Daslook of Allium ursinum. Het is een stinzenplant en
misschien ben je ze wel eens in het vroege voorjaar tegen gekomen in een
bos of een park met zijn witte bloemetjes en onmiskenbare uiengeur. De
honingbij wordt niet zo vaak aangetroffen op de bloemetjes, maar wel
wilde solitaire bijen zoals de tweekleurige zandbij, de viltvlekzandbij, de
witbaardzandbij en de rosse metselbij. De plant levert zowel stuifmeel als
nectar.
Daslook is wettelijk beschermd en heeft de neiging om andere
voorjaarsbloemen te verdrukken, dus als je hem in je tuin hebt, moet je
hem
wel af en toe rooien. Jolanda Drewes. Bron: www.drachtplanten.nl
Daslook

Honingbij

Witbaardzandbij

Wist u dat,
- er steeds meer leden onze website ( www.imkerswezep.nl) bezoeken.
- veel informatie betreffende onze vereniging o.a. voortgang Bijenstal
daar te vinden is.
- de penningmeester Hans Bastiaan nu ook onze webmaster is.
- onze website vorig jaar gehackt is.
- Hans dit snel weer verholpen heeft.
- de bouw van de nieuwe bijenstal dankzij Jan Mulder mooi op schema
ligt.
- er in een bestuursvergadering van 22 januari 1981 al over een eigen
bijenstal werd gesproken.
- er in dat bestuur toentertijd J. Fidder, R. de Vries, H. Norg en D. Hup
zaten.
- dit uiteindelijk ons hedendaagse bijenpark aan de Voskuilerdijk is
geworden.
- er in 1994 op de Oldebroeker Heide Amerikaans Vuilbroed was
geconstateerd.
- Wezep toen gelukkig net buiten het vervoersverbodsgebied lag.
- er dit voorjaar meer dan 1000 sneeuwklokjes op de Schans verpoot zijn.
- dit nodig was vanwege de bouw van onze nieuwe bijenstal.
- Mw. Nijlusing, schrijfster van kleine gedichtjes, dankzij onze honing
104 jaar is geworden.
- de aangeplante wilgen bij de Schans op één na allemaal zijn
aangeslagen.
- de gemeente alle dode drachtbomen op de parkeerplaats heeft
vervangen.
- de nieuwe beginnerscursus met 20 cursisten op 28 februari is begonnen.
- bijenleraar Rob een hele bijzondere eigen stijl van les geven heeft.
- onze vereniging gaat samenwerken met Natuur en Milieu vereniging
Groentje.
- er in maart weer een Boomplantdag i.s.m. de gemeente en Groentje is
geweest.
- Huub Verberk groep 8 van de Lagere School De Wereldweide een
verhaaltje over bijen heeft gegeven.
- dit in het kader van de Boomplantdag was.
- dit jaar Jan Mulder en Harrie Mouris weer mooie Buckfast moertjes
voor ons gaan kweken.

- de Renteloze Obligatielening goed ontvangen wordt.
- de eerste € 500,- aan obligatieleningen zijn uitgegeven. Nog maar
€ 4.500,- te gaan.
- wij een gift van € 500,- van de Rotary Oldebroek- Elburg hebben
ontvangen.
- er plannen worden gesmeed om het interieur van ons Clubhuis te gaan
verbeteren.
- de bijenstal van Teunie en Hans door een fout omgezaagde boom geveld
is.
- hun bijenvolken het wonder boven wonder overleefd hebben.
- we 8 kubieke meter zwarte grond van de Gemeente Oldebroek voor de
Schans hebben gekregen.
- er nog 2 boekje’s “Bloemen voor Bijen” te koop zijn voor € 8,- per stuk.
- de lustrumwijn La Pauline 2017 met Kunstlabel nog niet zo hard aftrek
vindt. Zie http://imkerswezep.nl/lustrum/
- de AVG privacy verklaring nog niet door alle leden is getekend.
- men zich kan aanmelden voor een gratis tuinadvies via info@ginis.nl.
dh.

tb

Lezing van Wilfred Muis.
Op de soosavond van 6 februari hadden we Wilfred te gast. Na de eerste
kop koffie stak hij van wal. Er was een kabeltje niet meegekomen dus zijn
verhaal kon niet worden ondersteund met plaatjes. Dit was niet erg want
Wilfred ondersteunde het hele verhaal over de verschillende
ziektebeelden met zijn handen in druk bewegende gebarentaal. Rob van
Hernen zorgde ervoor dat er na de pauze toch gebruik kon worden
gemaakt van de beamer. Toen werd ons duidelijk hoe groot die hoornaars
wel niet waren en in wat voor een soort nesten die leven. Ook de kleine
kastkever en de larven van die kever, die van zandgrond houden, kwamen
voorbij. We werden er allemaal niet vrolijk van toen we hoorden welke
rampspoed ons wel allemaal niet kon treffen.

tb
Er wordt dan ook tot het einde toe heel aandachtig geluisterd. Wilfred
heeft de avond vol gepraat tot kwart voor tien. Wat een spreker is die
man. Een gewaarschuwd man telt voor twee dus vol goede voornemens
om onze kasten goed schoon te houden gingen we weer huiswaarts.

tekeningen gemaakt door Teunie.

Bijen op de Wilg

Lustrumwijn met kunstlabel

H.Tabois
Het is feest met La Pauline Les Fêtes.
Het hoge aandeel Merlot zorgt voor een rijke en mollige textuur.
De volrijpe Cabernet zorgt voor de cassis en het romige
kersenfruit.
Speciaal gebotteld voor de feestdagen.


SM AAK PRO FIEL

Stevig, zacht & romig



DRUIVE NSO O RT

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot



H ERK OM ST

Frankrijk, Pays d'Oc

Jubileumprijs €9,95
Deze wijn komt het best tot zijn recht als deze nog een
aantal jaren wordt gelagerd. Te bewaren tot 2026.

Te koop bij Teuni, Jolanda en Dick

Informatie van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging
Beste imker,
Graag brengen we het volgende onder je aandacht. Begin 2017 was je één
van de ruim 180 imkers die in het NBV meldpunt heeft aangegeven
broedschade in de volken te hebben als gevolg van de het gebruik van
vervuilde kunstraat. Het was toen bekend geworden dat de Bijenhof in
België die vervuilde raat in Nederland op de markt had gebracht. Uit
gedegen onderzoeken in 2017 en 2018 werd duidelijk dat bijmenging met
stearine in een grote partij bijenwas afkomstig uit China de veroorzaker
van de problemen was. In het najaar van 2018 heeft de NBV de Bijenhof
aansprakelijk gesteld en voor de rechter gedaagd.
De zitting vond op 23 januari dit jaar plaats in Arnhem. Op 6 maart is de
rechtszaak tegen de Bijenhof beëindigd met een gezamenlijke verklaring
van de NBV én de Bijenhof. Daarin een kort overzicht over wat er
afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en hoe we tot de verklaring zijn
gekomen (zie de bijlage voor de volledige inhoud). Alle informatie
verkregen uit het meldpunt heeft zeker bijgedragen in het
onderzoeksproces en ook in de rechtszaak. De NBV is je zeer erkentelijk
voor het indertijd beantwoorden van de vragenlijst.

Met alle mitsen en maren die er van tevoren al waren over de wijze
waarop we de Bijenhof aansprakelijk konden stellen, hebben we gedaan
wat in alle redelijkheid in onze macht lag. Dat was goed en we kunnen we
trots op zijn op wat er is bereikt.
De verklaring eindigt met de zin dat alle ophef ervoor heeft gezorgd dat
de normering voor bijenwas bij de Europese Commissie in Brussel op de
agenda staat. Dat is juist. Met als gevolg dat alle import van bijenwas nog
beter en op nog meer punten zal worden gecontroleerd voordat het op de
markt komt. Uitsluiten dat er nooit meer iets zal gebeuren, kunnen we
niet. We hebben wel met elkaar een verbetering teweeg gebracht.
De verklaring zal ook in Bijenhouden van aanstaande 1 juni verschijnen.
Namens de NBV,
Met vriendelijke groet,
Frank Moens Projectleider Communicatie NBV

Ruim 1100 imkers in spe in Nederland aan de slag
Dit jaar heeft de NBV ruim 1100 deelnemers aan de basiscursus kunnen
verwelkomen. Op meer dan 90 locaties zijn de cursisten aan de slag
gegaan, of doen dit zeer binnenkort. Dankzij de inzet van NBV leraren en
cursusorganisatoren is er ook dit jaar een ruim aanbod. Hier en daar
werden extra cursussen ingepland om wachtlijsten te kunnen opheffen.
Het is geweldig dat de fascinerende honingbij en het imkervak
onverminderd in de belangstelling staat. Wij, als vereniging Wezep Hattem - Oldebroek, hebben dit jaar bijna 20 nieuwe cursisten kunnen
verwelkomen. Alle deelnemers heel veel leerzame en plezierige
cursusuren gewenst!

Voorwaarden Renteloze Obligatielening Imkersvereniging Wezep e.o.
Voorwaarden renteloze obligatielening ten behoeve van de
Imkersvereniging Wezep e.o. aan de Voskuilerdijk 25 A te
Hattemerbroek uitgegeven in maart 2019 en effectief op 1 mei 2019 door
het bestuur van de Imkersvereniging Wezep e.o. Ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 40094852
1. De obligatielening is verdeeld in obligaties elk nominaal groot € 25, per stuk. De obligaties worden opeenvolgend genummerd. De lening heeft
een effectieve looptijd van dertien (13) jaar en loopt van 15 mei 2019 tot
uiterlijk 1 mei 2031.
2. Over de uitgegeven obligaties zal de Imkersvereniging Wezep e.o.
hierna te noemen: de Vereniging, geen rente verschuldigd zijn.
3. De Vereniging verplicht zich de gehele obligatielening à pari af te lossen
in 10 (tien) jaar in nagenoeg gelijke jaarlijkse termijnen, jaarlijks
uiterlijk op 1 mei, vanaf 1 mei 2022
Vervroegde of gehele of gedeeltelijke aflossing is ten allen tijde
toegestaan en kan door de
Vereniging eveneens geschieden à pari.
4. De aanwijzing van de genummerde obligaties, die worden afgelost, zal
– tenzij de lening of het resterende gedeelte daarvan in haar geheel wordt
afgelost – geschieden bij loting door de zittende voorzitter of een
aangestelde, plaatsvervangende bestuurder van de Vereniging.
5. De uitloting vindt elk jaar plaats tijdens de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (in de maand april). Jaarlijks worden er minimaal 20
renteloze obligaties uitgeloot.
6. De uitslag van de loting wordt zo spoedig mogelijk op de website van de
Vereniging als ook in de nieuwsbrief - Digitale Spleut van de Vereniging
gepubliceerd. Bij alle publicaties omtrent te houden of gehouden lotingen
zullen worden vermeld de datum waarop de loting wordt of is gehouden,

het nominale bedrag van het ten tijde van de publicatie uitstaande
gedeelte van de lening, alsmede indien de looptijd van de lening door
vervroegde aflossing of anderszins is of wordt bekort, het tijdstip tot
hetwelk de lening na de loting uiterlijk nog zal lopen.
7. De uitgelote obligaties kunnen vanaf het moment van loting tot uiterlijk
30 mei van het jaar volgend op het jaar van uitloting ter uitbetaling aan
de penningmeester van de Vereniging worden aangeboden. Indien de
uitgelote obligatie niet binnen deze termijn is aangeboden verliest het zijn
waarde en wordt het niet uitbetaalde bedrag toegevoegd aan de algemene
middelen van de Vereniging. Het staat de obligatiehouder vrij zijn
uitgelote obligatie niet aan te bieden.
8. De obligaties worden uitbetaald aan toonder.
9. De obligatie is slechts geldig indien deze is voorzien van de originele
handtekening van de voorzitter en penningmeester van de Vereniging.
Iedere verandering in de tekst van de obligatie aangebracht, maakt het
direct van onwaarde.
10. Tijdens de looptijd van deze obligatielening kunnen deze voorwaarden
slechts door het bestuur van de Vereniging worden gewijzigd, na
voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
11. Inschrijving voor de obligatielening kan worden verzocht door het
invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Op het
inschrijfformulier wordt aangegeven voor hoeveel obligaties de potentiële
obligatiehouder in aanmerking wil komen. De inschrijfperiode sluit op 15
mei 2019. Na sluiting van de inschrijfperiode wijst de Vereniging de
obligaties toe. De Vereniging behoudt zich het recht voor potentiële
obligatiehouders, zonder opgave van reden, te weigeren. De betaling door
de obligatiehouder moet plaatsvinden voor 15 mei 2019 op de
bankrekening van de Imkersvereniging
Wezep - Hattem - Oldebroek NL32RABO0370270983 onder vermelding
van Obligatielening.
12. Correspondentie tussen de Vereniging en de obligatiehouder (s) zal
voornamelijk per e-mail plaatsvinden.
Maart 2019

