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---------------------------------------------------------------------Het bestuur nodigt u allen uit voor de
Algemene ledenvergadering op 9 maart 2013
om 11.30 uur in het
Sociaal Cultureel Centrum ’t Gebouw in Tull en ’t Waal
voor agenda en bijlagen zie volgende pagina’s
---------------------------------------------------------------------Mentorenoverleg
Ook op 9 maart ’s morgens om 10.00 uur zal het bestuur overleggen
met de mentoren.
Deze vergadering zal ook worden gehouden in Tull en ’t Waal.
Geïnteresseerde leden zijn welkom

---------------------------------------------------------------------Nog geen contributie voor 2013 betaald?
U kunt uw contributie voor 2013 ad € 20 voldoen op
bankrekening nr.

(NL29TRIO0)254850138
(BIC TRIONL2U)
(de IBAN toevoeging, tussen haakjes, is in Nederland in 2013 nog niet nodig)
tnv “Ver van Carnica Imkers” (te Rossum) met vermelding van “contr 2013” en uw naam.
Let op ! …. Een ander banknummer !
De financiën van onze vereniging zijn nu ondergebracht bij de Triodosbank!

----------------------------------------------------------------------

Vereniging van Carnica Imkers
www.verenigingvancarnicaimkers.nl
voorz. Henk brouwer 06-40715064; secr. Dennis van der Waals 06-30919821;
penn. Ad van Houten 06-54935417; Ton van Gastel 06-25226151; Theo van der Wijk 06-54601733

Vereniging van Carnica Imkers

Het bestuur nodigt de leden en genodigden uit voor een

Algemene Ledenvergadering op 9 maart 2013
In het Sociaal Cultureel Centrum “’t Gebouw”
Waalseweg 81, 3999 NR Tull en ’t Waal (zie routebeschrijving)
11.15 uur ontvangst met koffie
11.30 uur aanvang van de vergadering
Concept-agenda
1
2
3
4
5
6
7
8
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Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda
Verslag alg. ledenvergadering 10 maart 2012 (bijgevoegd)
Jaarverslag secretaris (bijgevoegd)
Jaarverslag penningmeester (ter tafel)
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissie
Begroting 2013 (ter tafel)
Verkiezing bestuur:
Samenwerking met Carnica Vereniging Oost Nederland (CVON)
Activiteiten 2013
Rondvraag

Zelf voor lunch zorgen, wij zorgen voor koffie, thee en melk
Middagprogramma zie toelichting
Geïnteresseerden, niet lid/genodigd, kunnen het middagprogramma bijwonen
tegen een vergoeding van € 5
1
2
3
4
5

ca 13.30 uur
Jelle kampen zal spreken over: bijengezondheid
Corneel Dewindt zal spreken over: Carnica teeltstation Kreverhille
Dr. Jeroen van der Sluijs zal spreken over: “bijensterfte en neonicotinoïden”
Discussie met een hapje en een drankje.
Sluiting om ca 16.15 uur

’s morgens zal er een mentorenoverleg zijn
09.45 uur ontvangst met koffie 10.00 uur aanvang vergadering 11.0 uur sluiting
De mentoren krijgen de agenda persoonlijk gemaild.
Belangstellende leden/genodigden zijn
welkom.
DvdW, februari 2013

Toelichting ALV
9 Verkiezing bestuur:




Niet aftredend: Henk Brouwer (voorz.), Ad van Houten (penn.), Ton van
Gastel (2e voorz.), Theo van der Wijk (lid)
Aftredend en verkiesbaar: Dennis van der Waals (secretaris)
Kandidaat bestuursleden:

Vacatures: Het streven is om uit alle regio’s bestuursleden te hebben, vandaar
dat er naast bovenstaande kandidaten nog vacatures zijn. We roepen leden op
bestuursleden kandidaat te stellen of tegenkandidaten in te dienen (kan tot een
half uur voor de vergadering bij de secretaris)
10

Verkiezing kascommissie




11

Gerbert Kos (zittend) 2011
Gert Maaijen (zittend) 2012
Emile van der Spek (reserve)

Samenwerking met Carnica Vereniging Oost Nederland (CVON)
Op initiatief van het VCI bestuur hebben er enkele gesprekken plaatsgevonden
met het bestuur van de CVON.
Reden daarvoor was de verwachting dat de VCI en de CVON ongeveer dezelfde
doelstellingen hebben en het daarom verspilling van bestuurlijke energie en
financiële middelen is om apart te opereren. Het wilde daarom verkennen of er
verdergaande samenwerking mogelijk is.
Inmiddels is ons gebleken dat de verwachtingen kloppen en dat die
samenwerking mogelijk is.
Daarom vraagt het bestuur het akkoord van de vergadering om met de CVON te
kunnen gaan onderhandelen over afspraken die kunnen leiden tot een
samengaan van de 2 verenigingen.
De concept-afspraken die het resultaat zijn van die onderhandeling zullen ter
goedkeuring worden voorgelegd aan een bijzondere leden-vergadering van de
VCI.

Toelichting sprekers
Jelle Kampen is onze mentor in Noord Holland
Jelle heeft de NBV-cursus Specialist Bijengezondheid gevolgd en hij zal
ons een inleiding geven over de aspecten van de bijengezondheid die
verdergaan dan in onze praktijk dagelijks aan de orde is.
Corneel Dewindt is voorzitter van het Carnica Teeltstation Kreverhille in
Zeeuws- Vlaanderen.
In 2012 zijn een aantal van onze leden, beperkt waarschijnlijk door de
afstand, naar Kreverhille geweest om over het station te horen en het te
bekijken.
We waren zeer onder de indruk van het reilen en zeilen bij het station en
vinden het de moeite waard meer leden daarover te informeren.
www.rkhvzw.be
Dr. Jeroen P. van der Sluijs studeerde scheikunde aan de Universiteit van Leiden
(1983-1990) en promoveerde op risicoanalyse van mondiale
milieuvraagstukken aan de Universiteit Utrecht (1997). Momenteel is van
der Sluijs Universitair Hoofddocent (UHD) Nieuwe Risico's en Senior
Onderzoeker bij het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht.
Daarnaast is hij parttime gasthoogleraar aan de Universiteit van Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, Frankrijk en gastonderzoeker bij het Centrum
voor Wetenschapstheorie van de Universiteit van Bergen, Noorwegen. Hij
heeft 67 studies in wetenschappelijke tijdschriften en 25 hoofdstukken in
wetenschappelijke boeken op zijn naam.
Hij zal ons informeren over de huidige stand van het onderzoek naar de
invloed van het gebruik van neonicotinoïden op de bijensterfte.
www.jvds.nl

ACTIVITEITEN 2013


Doppenprojecten
Omdat dit voor (beginnende) leden een weg is om aan nieuw
teeltmateriaal te komen willen we doppenprojecten in alle regio’s mogelijk
maken.
Hiervoor zo veel mogelijk de standaard methodiek te hanteren.
Voor het leveren van aangebroede doppen willen we de volgende regels
hanteren:
- aan leden
- een lid krijgt max. 10 doppen gratis
- de leverancier krijgt tot 10 doppen per lid € 0.50 per dop van VCI
- meer dan 10 doppen per lid een afspraak met leverancier maken
- aan niet-leden
- kost een aangebroede dop ten minste € 1 (op site staat € 2 )



Actie volkjes voor basiscursisten.
Omdat dit voor beginnende imkers een manier is om goed met imkeren te
beginnen en omdat het in de praktijk aanslaat willen we hier mee
doorgaan.
Om de (transport) kosten zo laag mogelijk te houden is het belangrijk de
leverancier te vinden in de regio van de deelnemer. Daarom vragen we
onze leden die mogelijk kunnen leveren dit door te geven.



Kramen
- 6 april bijen streekmarkt West-Beemster
- 8 juni natuurmarkt Beilen
- 3 augustus Markt v Melk en Honing Zuidlaren
en andere bijengerelateerde markten die op ons pad komen



Lezingen, invullen van de vraag



Cursussen
Omdat we ervaren dat deelnemers aan doppenprojecten soms ook
geïnteresseerd zijn in het voortraject willen we door het organiseren van
1-dags beknopte cursussen koninginnenteelt de basis hiervan bijbrengen.
We hebben meewerking van mentoren/leden nodig om dit in meerdere
regio’s mogelijk te kunnen maken.
Het bestuur zal een concept-programma ontwikkelen.



Excursie zullen we organiseren als er een goed idee komt.



Najaarsbijeenkomsten
De ervaringen met de recente regionale najaarsbijeenkomsten zijn voor
ons aanleiding om voor te stellen om op deze weg door te gaan.
Wellicht dat het aantal bijeenkomsten kan worden uitgebreid.



Interviews
Het bestuur wil interviews met mentoren en andere leden die iets te
melden hebben via nieuwsbrieven aan de leden publiceren,







Nieuwsbrieven
Website
Brochure
Folder
Info Carnica-verkooppunten

Vereniging van Carnica Imkers

Verslag van de Algemene Ledenvergadering
gehouden te Tull en 't Waal op zaterdag 10 maart 2012
Aanwezig: 43 leden volgens presentielijst
Afwezig met bericht van verhindering: Kruit, Bhagwandien, Trip, v Os, Dees, Maar, Swaager,Stapel, Jongkind,
Töben.
1. De voorzitter Tieme Wanders opent de vergadering en heet met name onze Belgische leden welkom.
2. Er zijn geen mededelingen
3. De agenda wordt vastgesteld zoals door het bestuur voorgesteld.
4. Het verslag van de alv van 12 maart 2011 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
5. Het jaarverslag van de secretaris is met de uitnodiging voor de vergadering meegestuurd. De voorzitter
recapituleert:
- in het verslag staan richtprijzen voor koninginnen en volkjes. Het staat een ieder natuurlijk vrij hiervan af te
wijken. Bij een F1 koningin moet 15 euro staan in plaats van 10 euro.
- de doppenprojecten liepen goed
- de gegeven lezingen hebben voor aanwas van nieuwe leden gezorgd, net als:
- de 'volkjes-actie' voor geslaagde basiscursisten.
Er materiaal voorhanden voor PR activiteiten.
Er zijn informatieborden, folders en er is een powerpoint presentatie gemaakt.
Opmerking: Staatsbosbeheer heeft een folder laten maken waarin onder meer staat dat zij in haar
natuurgebieden slechts de zwarte bij toe wil laten. Als vereniging vinden wij dit een slechte zaak natuurlijk.
Op een brief van een onzer leden kwam tot dusver geen reactie.
6. Het verslag van de penningmeester ligt ter tafel. Begroot was een negatief resultaat, maar er is een positief
resultaat gerealiseerd. We zijn wat zuiniger geweest dan vooraf was ingeschat en het aantal leden is
gegroeid. Door het positieve resultaat is ook het vermogen gegroeid. De bezittingen moeten nog op de
balans. Er is discussie over of dit voor de reële waarde moet of voor de waarde na afschrijving (ergo nul
euro). Dit geldt met name voor het KI apparaat.
7. De kascommissie is akkoord, afgezien van de opmerking over bezittingen op de balans. De boeken zijn in
orde.
8. In de begroting voor 2012 is de post PR verhoogd van 500 naar 1.000 euro. PR blijkt te lonen: de aanwas
van nieuwe leden compenseert de hogere uitgaven. De vergadering gaat akkoord.

9. Verkiezing bestuur.
Tieme Wanders wordt uitgebreid bedankt voor al zijn werk de afgelopen jaren. Hij krijgt een handdruk en een
envelop met inhoud.
Ad van Houten en Dennis vd Waals treden niet af. Henk Brouwer wil nog wel één jaar blijven en wel als
voorzitter a.i..
Kanditaat bestuursleden zijn:
Niek van Dijk, schooltuinmeester te Amsterdam met als specialisatie tekst en vormgeving.
Ton van Gastel, nu gepensioneerd na jarenlange arbeid in Afrika, met veel bestuurlijke ervaring (die
overweegt om over een jaar de functie van voorzitter op zich te nemen)
Theo van der Wijk, imker sinds hij 11 jaar geleden met pensioen ging.
Het liefste zouden we bestuursleden hebben vanuit alle regio's, maar met deze nieuwe mensen komt al
minder werk op slechts enkele schouders te rusten.
De vergadering gaat akkoord met de kandidaten en met de voorgestelde functieverdeling.
Vraag: zijn onze Belgische leden benaderd voor een bestuursfunctie? Antwoord: nee, maar dat gaat straks in
de pauze gebeuren.
10. Verkiezing kascommissie:
Henk Scholten treed af. Gerbert Kos blijf aan. Gert Maaijen was reserve maar wordt nu definitief lid. Emile
van der Spek meldt zich als reserve. De vergadering is akkoord..
11. Activiteiten 2012.
Voor de doppenprojecten in de regio's is veel belangstelling. Dordrecht heeft collectief circa 20 deelnemers.
Ook de actie volkjes voor basiscursisten loopt goed. Er is een brief uit naar alle afdelingen van de NBV over de
mogelijkheid van deelname.
Op 2 juni is een excursie naar bevruchtingsstation Kreverhille in Zeeuws Vlaanderen.
Het plan is om in plaats van een najaarscongres meerdere regionale bijeenkomsten te organiseren.
12. Rondvraag en nagekomen mededelingen.
Het Ambrosiusgilde uit Rotterdam heeft een circa 2.000 euro kostend apparaat gekocht, waarin tot 18
bebroede raampjes gedurende een bepaalde tijd verwarmd worden tot een temperatuur waarbij larfjes en
gesloten broed in blijven leven, maar varrroa-mijten worden gedood. Peter Schallenberg zal ons op de
hoogte houden van de ervaringen hiermee in Rotterdam.
13. De voorzitter sluit de vergadering.
Niek van Dijk, 11-3-2012
, 16-1-2013
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Vereniging van Carnica-imkers (VCI)
Jaarverslag 2012
Het mentorenoverleg op 10 maart
Het overleg vond plaats voorafgaand aan de ALV in het Soc. Cult. Centr. In Tull en ‘t Waal .
Aanwezig volgens presentielijst 15 leden. 5 berichten van verhindering
Regio- coördinatoren voor (nieuwe) leden zijn:
Noord Oost: Gerrit Freije
Noord West: Jelle Kampen
Oost: Tieme Wanders
West: Bart Barten
Zuid: Hayo Veldhuis en A. Staals
Zuid Oost: Jos van den Heuvel
Zuid West: Henk Schram
Midden: Dennis vd Waals
De Algemene Ledenvergadering op 10 maart
Aanwezig volgens presentielijst 43 leden. 10 berichten van verhindering.
In de middag verzorgde Marie José Duchateau een presentatie over:
“Kleine veranderingen met een groot effect bij de aanname in starters”
“Hoe gaat “Schiermonnikoog” om met vraagstukken bij het voorkomen van inteelt
(teeltselectie en verse genen)”
De doppenprojecten
Er zijn op 6 plaatsen doppenprojecten georganiseerd. Hierbij zijn circa 600 aangebroede doppen
verstrekt.
De excursie
Op 2 juni is een excursie georganiseerd naar het teeltstation Kreverhille in Zeeuws Vlaanderen..
Wij werden gastvrij ontvangen door Corneel Dewindt en zijn collega’s en kregen uitgebreide
uitleg over de werkwijze bij de teelt van de koninginnen.
De deelnemers waren onder de indruk van werkwijze en de inrichting van het station.
De najaarsbijeenkomsten
29 sept in Wijhe (20 aanw, 4 bvv)
Tieme Wanders over beebreed
Jan Enne Dees over Schiermonnikoog en Vlieland
Bezoek aan de Hammerhof in Raalte bij de fam. Ben Kogelman wijnmeester, imker en fruitteler
13 oktober Het nieuwe bijenpark Amsterdam (19 aanw 1 bvv)
Dennis van der Waals Terugblik bijzonder bijenseizoen, wat hebben we er van geleerd?
Bart Barten - Koninginnenteelt en volksvermeerdering volgens de “Hohenheim” bedrijfswijze
Rob Saal ,voorzitter AVBB (Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt), geeft
een toelichting op Het Bijenpark en de vereniging, waarna hij een korte rondleiding in het park
geeft.
27 oktober bij de Bijenvereniging in Dordrecht (28 aanw 4 bvv)
Dennis van der Waals Terugblik bijzonder bijenseizoen, wat hebben we er van geleerd?
Bert Brakkee - zijn ervaringen met diverse Carnica-teeltlijnen
Bezoek aan een bijenstand van Bert Brakkee.

De PR activiteiten
Kramen
We waren met kramen aanwezig:
21 april
- de bijenmarkt in Dordrecht
5 mei
- de streekmarkt in de Beemster
17 juli
- de bijenmarkt in Veenendaal
4 augustus
- Markt van Melk en Honing in Zuidlaren
25 augustus - bijenmarkt in Drachten
10 november - de NBV studiedag in Beilen
Lezingen
We hebben lezingen gehouden:
8 november - de afdeling Ambrosiusgilde in Rotterdam
Actie volkjes voor basiscursisten
Er zijn 26 volkjes verstrekt aan basiscursisten.
De nieuwsbrieven
36
37
38
39
40

Algemene ledenvergadering
De doppenprojecten
Excursie Teeltstation Kreverhille
Actie volkjes voor basiscursisten
Aankondiging najaarsbijeenkomsten
agenda Najaarsbijeenkomsten

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond uit:
Henk Brouwer voorz.
Dennis van der Waals secr.
Ad van Houten penn.
Ton van Gastel 2e voorz.
Niek van Dijk (tussentijds afgetreden)
Theo van der Wijk
Het bestuur vergaderde 4 keer
Overleg met Carnica Vereniging Oost Nederland (CVON)
Het bestuur heeft enkele verkennende gesprekken gehad met het bestuur van de CVON over de
mogelijkheid van samenwerking.
Het ledenbestand
Per 31 december 2010 was het aantal leden 141
Per 31 december 2011 was het aantal leden 170

27 januari 2013.

Vereniging van Carnica Imkers
ROUTEBESCHRIJVING
Sociaal Cultureel Centrum “’t Gebouw”,
Waalseweg 81, 3999 NR Tull en ’t Waal
Per auto
Vanaf A12 uit Den Haag
Na De Meern de 2e baan Ring Utrecht Zuid, niet s’Hertogenbosch, niet Amsterdam, niet
Nieuwegein, niet Jaarbeurs, niet Houten, wel A27 richting Gorinchem/Breda, niet Houten, wel
Nieuwegein bij plein 1/4 rechts daarna bij de stoplichten links richting Tull en ’t Waal verder *)
Vanaf A12 uit Arnhem
Na Bunnik de rechter baan, niet A27 richting Hilversum, wel A27 richting Gorinchem/Breda, niet
Houten, wel Nieuwegein bij plein 1/4 rechts daarna bij de stoplichten links richting Tull en ’t
Waal verder *)
Vanaf A27 noord uit Hilversum
Na A12, niet Houten, wel A27 richting Gorinchem/Breda, niet Houten, wel Nieuwegein bij plein
1/4 rechts daarna bij de stoplichten links richting Tull en ’t Waal verder *)
Vanaf A27 zuid uit Gorinchem/Breda
Voorbij A2, niet Vianen, wel Nieuwegein bij plein 3/4 links, 2 e plein ½ rechtdoor, daarna bij de
stoplichten links richting Tull en ’t Waal verder *)
Vanaf A2 noord uit Amsterdam
Na De Meern neem afslag Arnhem, Ring Utrecht Zuid, niet Nieuwegein, niet Jaarbeurs, niet
Houten, wel A27 richting Gorinchem/Breda, niet Houten, wel Nieuwegein bij plein 1/4 rechts
daarna bij de stoplichten links richting Tull en ’t Waal verder *)
Vanaf A2 zuid uit s’Hertogenbosch
Afslag A27 richting Hilversum/Almere, niet Vianen, wel Nieuwegein bij plein 3/4 links, 2 e plein ½
rechtdoor, daarna bij de stoplichten links richting Tull en ’t Waal verder *)
*) bocht naar rechts , aan einde links, de dijk op, de 1e links ( je bent bestemmingsverkeer ) ,
Achterweg, Waalsetunnel, Waalseweg, aan het begin van het dorp aan de rechterzijde nr 81,
Bestemming bereikt !!

PARKEREN OP DE KERKEBOGERD !! (eerste weg aan rechterzijde)
Voor informatie uit andere richtingen en/of met ander vervoer …….
……..even bellen !!

Dessy en Dennis van der Waals
030 6061026
06 30919821
dendvdwaals@planet.nl

