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Vanuit de stuurgroep 'E edrijfsraad 2000'
Piet van Schaik, secretaris

De uitkomsten van de gesprekken die Jan
Zevenbergen met de hoofdbesturen van de vijf
imkerorganisaties gevoerd heeft, zijn inmiddels door
hem vertaald in een conceptvoorstel aan de leden van
de stuurgroep 'Bedrijfsraad 2000'.
Zijn rapportage bevat o.a. de volgende conclusies:
Alle imkerorganisaties zijn er van doordrongen dat
een nauwe(re) samenwerking niet alleen goed
mogelijk is, maar ook een absolute noodzaak om de
belangenbehartiging van de Nederlandse imkers in
de toekomst goed uit te kunnen voeren.
Iedereen is bereid zijn volle inzet te leveren om
92 bovenstaande te kunnen bereiken.
I
Het bestaansrecht van de huidige organisaties is niet
van groter belang dan het algemeen belang van alle
imkers of van de huidige groeperingen van imkers.
In het proces naar integratie dient ervoor gewaakt te
worden dat bestaande regionale contacten/relaties
zoveel mogelijk behouden blijven.
Een nieuwe landelijke organisatie mag in haar
voortbestaan geen financiële risico's hebben door
commerciële activiteiten.
Er wordt verschillend geoordeeld over het huidige
en eventueel toekomstige functioneren van de
Bedrijfsraad.
Besluitvorming moet via korte lijnen, slagvaardig en
met een vaste mogelijkheid voor inspraak tijdens het
besluitvormingsproces.
Met het onderwerp 'financiën of financiële positie'
moet omzichtig omgegaan worden bij de eventuele
start van enige vorm van landelijke samenwerking.
Van de gehoorde bestuurders is een meerderheid
om uiteenlopende redenen tegen een volledige
fusie op dit moment.

federatiebestuur zou elke maand moeten vergaderen.
Voornemens van besluiten worden genotuleerd. Bij de
volgende vergadering worden deze notulen goedgekeurd. De organisaties hebben in de tussenliggende
maand de notulen kunnen bestuderen en een
eventuele reactie hierop kunnen geven. De
besluitvorming geschiedt bij meerderheid van
stemmen.
Kapitalen enlof bezittingen blijven gedurende de drie
jaar bij de betreffende organisaties.
Bij een nieuwe start dient de meest sterke uitgangspositie gekozen te worden. Daarom moet gezocht
worden naar een onafhankelijk voorzitter. Een
voorzitter die de weg weet in Den Haag, maar ook in
Brussel.
Daarnaast zal er nog heel wat overleg en discussie
nodig zijn om overeenstemming met alle organisaties
te krijgen.
Toch heeft Zevenbergen (alle organisaties gehoord
hebbende) gekozen voor deze vorm.
Om de besprekingen zo breed mogelijk te maken is
aan de ANI verzocht om de status van haar vertegenwoordiger in de stuurgroep om te zetten van waarnemer naar volwaardig lid en aan het bestuur van de
ABTB is gevraagd om weer mee te doen. Om met de
woorden van Jan Zevenbergen te spreken: 'We gaan
met z'n allen voor goud!' Alle imkers zijn gebaat bij
een sterke organisatie en soms moeten daar offers
voor gebracht worden.
We houden u op de hoogte.
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Met bovengenoemde punten in het achterhoofd heeft
dhr. Zevenbergen een conceptplan voor samengaan
gepresenteerd.
Hij. gaat
uit van eerst een federatie.
- .
Deze zou door alle organisaties onderschreven dienen
te worden. Het wordt dus geen vrijblijvende zaak! Alle
organisaties dienen de verantwoordelijkheid op zich te
nemen voor de Nederlandse imkerij. Deze federatie
zou voor drie jaar aangegaan dienen te worden.
Tijdens deze drie jaar dient intensief nagedacht te
worden over het vervolg.
De besturen van de organisaties moeten hun beleidszaken overdragen aan het federatiebestuur. De over te
dragen taken dienen duidelijk omschreven te zijn. Het
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