langrijke, bijrol die bijen hier vaak hebben.
Wilt u dit initiatief ondersteunen met een ﬁnanciële bijdrage?
Maak dan uw gift over naar het Willy Schilthuis Fonds, onder
vermelding van BeeSupport. Vanuit dit fonds zal de BD-Vereniging uw schenking verdubbelen tot een maximumbedrag
van ` 1.000,-. Q
Zie voor meer informatie:
www.beesupport.com
e-mail: beesupport@hotmail.com
Ellen Michaëlis
Vinkenstraat 125-1
1013 JP Amsterdam
telefoon: 020 6250036
Jos Willemse
e-mail: joswillemse@dipam.nl
telefoon: 0343 518656
Folder Biologisch Dynamisch Imkeren
Geachte lezer,
Bijgevoegd treft u een folder aan die door de bd-imkerwerkgroep
is gemaakt. Deze folder heeft tot doel om u te informeren over
enkele facetten van het imkeren volgens de bd-methode.
De bd-imkerwerkgroep werkt in Nederland aan een gezonde
bijenteelt met respect voor het wezen van de bij en met oog
voor de belangrijke plaats van de bijen in de bd-landbouw. De
BD-Vereniging heeft de totstandkoming van de folder met
een ﬁnanciële bijdrage ondersteund en werkt mee aan de
verspreiding via DP. Ook uw bijdrage in de kosten die gemaakt
zijn voor deze brochure is zeer welkom. U kunt deze overmaken
op rekeningnummer 7171152 ten name van Annie Varekamp te
Wageningen, onder vermelding bijdrage bijenfolder.
Mensen die de verspreiding van de folder verder willen
ondersteunen kunnen bij Jan Saal meer folders bestellen voor de
kostprijs van ` 1,- euro per stuk plus verzendkosten. Mailadres:
j.saal@chello.nl.
Wij stellen uw ondersteuning zeer op prijs.
De bd-imkerwerkgroep

Een basis gelegd

70 jaar BDVereniging!
Een jaarvergadering en een feestdag, zaterdag 2 juni,
een stralende dag op De Zonnehoeve in Zeewolde.
Bespreking jaarverslag
In het jaarverslag heeft u kunnen lezen over de basis die is gelegd in
het eerste jaar waarin de BD-Vereniging en Stichting Demeter ofﬁcieel als twee aparte organisaties samenwerken. Een jaar waarin twee
nieuwe medewerkers hun draai gevonden hebben. Emma Schotveld
vindt haar inspiratie in de ontmoetingen met de boerenleden; bij
voorbeeld op de winterconferenties, bij activiteiten voor BD-Beroeps-

Afscheid Jan Saal

Geitenkaas van
Jan en Maria Wanders

(foto’s: Dick Boschloo)
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ontwikkeling of in de samenwerking met de preparatenwerkgroep.
Ilse van den Bosch ontmoet, kookt en praat met (potentiële) leden en
werkt zo aan de ontwikkeling van een bd-visie op voeding.
Het is de bedoeling dat komend jaar deze basis zal leiden tot meer
activiteiten van en meer deelnemers aan BD-Beroepsontwikkeling.
Ontmoetingen op voedingsgebied zullen het draagvlak vormen voor
nieuwe leden. Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen door de leden goedgekeurd.
Financiën
Het ﬁnanciële verslag over 2006 en de begroting van 2007 zijn in
een nieuwe vorm gepresenteerd, waarin het beleid van het bestuur
beter tot uitdrukking komt. De lasten worden toebedeeld aan drie
werkgebieden; projecten ten behoeve van onderzoek & ontwikkeling,
Dynamisch Perspectief en het verenigingssecretariaat. De jaarcijfers
zijn goedgekeurd door de accountant en 2006 wordt afgesloten met
een positief resultaat van ` 9.424,-. Het bestuur stelt voor om het
vermogen te herschikken over de algemene reserve (verenigingssecretariaat en DP) en het Willy Schilthuisfonds (projecten onderzoek
& ontwikkeling). Voor 2007 wordt een tekort begroot van ` 10.000,om genoeg ruimte te houden voor projecten (zie kader Winst- en
verliesrekening)

Overdracht voorzittershamer aan Albert de Vries
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Het ﬁnanciële verslag, de begroting en de herschikking van het vermogen worden door de leden goedgekeurd.
Visie
De splitsing van de vereniging was voor het bestuur aanleiding om
zich opnieuw te bezinnen op haar visie en het beleid voor de toekomst. Maria van Boxtel schetste met een aantal voorbeelden het
proces wat het bestuur daarin gegaan is (zie Toekomstvisie BD-Vereniging 2007 en verder ‘Ontmoeten en ontwikkelen’).
Nieuwe voorzitter en nieuw bestuurslid
Begin dit jaar heeft Jan Saal aangekondigd zijn functie als voorzitter
te willen neerleggen, om een betere balans te vinden in zijn drukke
werkzaamheden. Het afgelopen half jaar heeft het bestuur daarom
vele gesprekken gevoerd om een goede opvolger te vinden. Tot bleek
dat we die opvolger in ons midden hadden als kandidaat-bestuurslid;
Albert de Vries heeft zich bereid verklaard om de functie van voorzitter op zich te nemen. Gezien zijn rol in het proces van beleidsvorming
is dit voor ons een logische ontwikkeling en zijn wij erg blij met deze
stap. De leden hebben ingestemd met de benoeming van Albert.
Daarnaast zijn we verheugd om Ruud Hendriks voor te kunnen stellen
als kandidaat-bestuurslid, met wie we het contact met Warmonder-

Afscheid Bernard Asselbergs

Appel(-peren)sap proeven
van Kavel 55,
Bart Pijnenburg

hof kunnen voortzetten en een link hebben
naar het kennisnetwerk van Biologica. In het
volgende nummer van Dynamisch Perspectief worden Albert en Ruud uitgebreid aan
u voorgesteld.
Afscheid Jan Saal
Inge Schwagermann memoreerde de brede
interesse en het ontwikkelde waarnemingsvermogen van Jan. Het bestuur en de vereniging hebben veel gehad aan de kennis die
Jan daarmee verzameld heeft. Inge zal persoonlijk zorg dragen dat de inbreng van Jan
blijft voortleven in de spreuk waarmee hij
altijd de vergadering opende: Alleen datgene
is gezond in een gemeenschap, wanneer de
enkeling zich een beeld kan vormen van het
geheel en wanneer de initiatiefkracht van
de enkeling binnen het geheel kan leven.
Alles wat Jan waarneemt en uitdenkt, probeert hij ook uit in zijn eigen volkstuin of met
zijn bijen. Heel stellig beperkt hij daarbij de

Workshop Dansen
met paarden,
Albert de Vries

waarneming van de bijen tot wat er buiten
de kast zichtbaar is, om de bijen niet onnodig te verstoren. Wij bieden hem daarom als
afscheidscadeau een speciaal ontwikkelde
kast aan, waarmee bijen kunnen worden
bestudeerd, terwijl zij hun natuurlijk gedrag
kunnen blijven uitoefenen.
Bernard Asselbergs
Een ander afscheid was dat van Bernard Asselbergs, die zo lang de preparaten voor de
BD-Vereniging heeft gemaakt, dat niemand
meer precies wist te vertellen hoe lang!
Destijds is Bernard begonnen om Rolf ten
Siethoff te helpen met de preparaten, toen
nog in een duister schuurtje op het landgoed Kraaybeekerhof. Na diens overlijden
heeft Bernard het werk met veel inzet en
passie alleen voortgezet. Via een lezing en
daaruit volgende werkgroep met als thema
‘ruggesteun’ is Bernard in contact gekomen
met Adrie Maas. Haar belangstelling voor

Napraten over de ALV: twee oudvoorzitters en nieuw bestuurslid

Demonstratie waterwervelaar,
Chris Vree

Ruim 250 bezoekers
kwamen om te
genieten en om
bd-landbouw en
voeding te ervaren
het preparatenwerk bracht hem op het idee
om haar te vragen voor ruggesteun bij dit
werk. De samenwerking met Adrie bracht
Bernard het inzicht dat hij het tijd vond voor
een nieuwe impuls in het preparatenwerk
en dat hij er zelf mee wilde stoppen. Sinds
dit jaar heeft Adrie, samen met Jola Meijer
en anderen, het preparatenwerk helemaal

Rondleiding De Zonnehoeve door
Piet van IJzendoorn
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overgenomen. We zijn Bernard enorm dankbaar voor alle kennis en ervaring die hij gewetensvol heeft overgedragen en die hij bij
hand- en spandiensten op de achtergrond
wil blijven inzetten.
Omdat Bernard veel van muziek houdt en
zelf ook muziek maakt, bieden wij hem een
theaterbon aan, om te genieten van welverdiende ontspanning naar eigen keus.
Feestdag
Na de jaarvergadering gaven we ons over
aan de feestelijke activiteiten op de Zonnehoeve, georganiseerd ter gelegenheid
van het 70-jarig bestaan van de BD-Vereniging. Behalve de aanwezige leden kwamen er vele geïnteresseerde consumenten,
die waren uitgenodigd door leden zelf, via
klantenkringen van abonnementsbedrijven
en via de Nieuwsbrief in de Odin-pakketten.
Ruim 250 bezoekers kwamen om te genieten van het mooie weer, het lekkere eten
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en om biologisch-dynamische landbouw en
voeding te ervaren. Er waren kramen waar
Demeterproducenten hun producten lieten
proeven, waar kennisgemaakt kon worden
met bijzonder speelgoed of bijvoorbeeld
een waterwervelaar. Piet van IJzendoorn gaf
een rondleiding over het veelzijdige bedrijf
De Zonnehoeve voor de groten, terwijl de
kleintjes hun eigen rondrit konden doen in
een ponywagen. Praktische workshops zoals
broodbakken bij bakkerij Het Zonnelied, of
kaas maken in eigen keuken door Ilse leverden enthousiaste reacties op: ’dat gaan we
thuis ook doen!’ En leuke ontdekkingen: ‘op
het moment dat het zuur uit de yoghurt de
melk deed klonteren, kwamen we er achter
waar het volgende spreekwoord vandaan
kwam’: Iets in de melk te brokkelen hebben.
Ook voor de inhoudelijke workshops rondom
thema’s als preparaten, fenomenologie en
veredeling was veel belangstelling. Het was
voor sommige bezoekers zelfs een teleur-

Workshop Fenomenologische
gewaswaarneming, Edith Lammers
van Bueren
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Fanfare

stelling dat ze niet drie workshops tegelijk
konden doen!
De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht zorgde voor een extra feestelijke sfeer. Kijkt u
maar op de foto’s.
Hartelijk dank aan alle medewerkers van De
Zonnehoeve en Het Zonnelied, de workshopleiders, de standhouders en niet te vergeten
de vrijwilligers, die zich geweldig ingezet
hebben! Zonder hen was deze dag niet mogelijk geweest.
Ook dankzij de genereuze medewerking en/
of sponsoring van de volgende bedrijven is
de feestdag een succes geworden: De Zonnehoeve, bakkerij Het Zonnelied, Stichting
Triodos Fonds, Estafette Associatie/Odin
abonnementen, Natudis – producten en
sap, Lovian – wijn, Het Blauwe Huis – kruidenzout, De Bolster – zaden, Zuiver Zuivel
– proeverij. Q

Workshop Praktische betekenis van
preparaten,
Adrie Maas en Jola Meijer

