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---------------------------------------------------------------------Het bestuur nodigt u allen uit voor de
Algemene ledenvergadering op 8 maart 2014
om 11.15 uur in het
Sociaal Cultureel Centrum ’t Gebouw in Tull en ’t Waal
voor agenda en bijlagen zie volgende pagina’s
---------------------------------------------------------------------Mentorenoverleg
Ook op 8 maart ’s morgens om 9.30 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 2014 betaald?
U kunt uw contributie voor 2014 ad € 20 voldoen op
bankrekening nr.

NL29TRIO 0254850138
(BIC TRIONL2U)
tnv “Ver van Carnica Imkers” (te Rossum) met vermelding van “contr 2014” en uw naam.

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

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; Jos Römgens 06-37509163

Vereniging van Carnica Imkers

Het bestuur nodigt de leden en genodigden uit voor een

Algemene Ledenvergadering op 8 maart 2014
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
9
10
11
12
13

Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda
Verslag alg. ledenvergadering 9 maart 2013 (zal apart worden verstuurd)
Jaarverslag secretaris (bijgevoegd)
Jaarverslag penningmeester (ter tafel)
Verslag kascommissie (ter vergadering)
Verkiezing kascommissie
Begroting 2014 (ter tafel)
Verkiezing bestuur (zie toelichting)
Mededelingen uit het mentorenoverleg
Activiteiten 2014 (zie toelichting)
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 13.15 uur
Wim van den Oord over Propolis …….. een lastig goedje of een heilzaam middel?
Korte sanitaire stop
Pieter van Breugel over Solitaire bijen.
Hapje en een drankje en discussie
Sluiting om ca 16.30 uur

’s morgens zal er een mentorenoverleg zijn
9.30 uur ontvangst met koffie; 9.45 uur aanvang vergadering; 11.00 uur sluiting
De mentoren krijgen de agenda persoonlijk gemaild.
Belangstellende leden/genodigden zijn welkom.
DvdW, februari 2014
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Toelichting ALV

ad10 Verkiezing bestuur:





Niet aftredend: Ton van Gastel, Jos Römgens en Dennis van der Waals
Aftredend en niet verkiesbaar: Henk Brouwer (vz) en Theo van der Wijk
Aftredend en verkiesbaar: Ad van Houten
Kandidaat bestuursleden:

Het bestuur draagt Jos Römgens voor als voorzitter.
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)
Toelichting sprekers
- Wim van Oord is leraar bijenteelt en lid van de onderwijscommissie van de
NBV en zal in zijn presentatie ingaan op:


het belang van propolis voor een bijenvolk,



hoe en waar de bijen propolis verzamelen en gebruiken,



welke technieken imkers gebruiken om propolis te verzamelen voor de verkoop.

- Pieter van Breugel uit Veghel over Solitaire bijen
Pieter is geen imker, maar houdt zich vooral bezig met de vele soorten andere bijen.
In ons land komen naast de bekende honingbij, meer dan driehonderd soorten bijen voor. We
noemen ze wilde bijen, omdat ze hier inheems zijn, dus "in het wild" voorkomen. De ruim
twintig soorten hommels rekenen we ook tot onze wilde bijen. Zij vormen kolonies met vele
dieren in één nest. De meeste inheemse bijen doen echter alles alleen en heten daarom
solitaire bijen. Omdat ze ons niet steken en dus niet lastig zijn, zijn ze onbekend.
Vele van deze soorten zijn gespecialiseerd op bepaalde planten en worden sterk bedreigd
door de negatieve invloed van de mens op de flora. De soorten zijn vaak genoemd naar hun
uiterlijk of gedrag. Zo kunt u ondermeer aantreffen: zandbijen, koekoeksbijen, metselbijen,
maskerbijen, behangersbijen, wolbijen, bloedbijen, zijdebijen, etc.
Pieter van Breugel houdt zich al jaren bezig met het bestuderen van deze dieren en het
aanbieden van nestgelegenheid. Uit zijn eigen ervaring puttend en aan de hand van unieke
opnames, zal hij u een wonderlijke insectenwereld voortoveren, die u onmiddellijk zal
verleiden om in uw eigen omgeving meer en beter te gaan kijken.
Door zijn enthousiaste verhaal zult u geïnspireerd en rijker huiswaarts keren in het besef dat
ook in uw directe omgeving juweeltjes van dieren een wonderlijk leven leiden. Het loont dus
werkelijk de moeite om te komen!

ACTIVITEITEN 2014


2014 is voor onze vereniging een feestelijk jaar. Wij bestaan dan 10 jaar. Op
13 november 2004 was de oprichtingsvergadering van de vereniging. U zult
begrijpen dat we dit feit niet ongemerkt in onze vereniging voorbij zullen laten
gaan.



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 weer 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
- 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.



In 2014 willen we ook meer aandacht besteden aan de mogelijkheid van
KI bevruchting (kunstmatige inseminatie)



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.



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



Vereniging van Carnica-imkers (VCI)
Jaarverslag 2013
Het mentorenoverleg op 9 maart
Het overleg vond plaats voorafgaand aan de ALV in het Soc. Cult. Centr. In Tull en ‘t Waal .
Aanwezig volgens presentielijst 15 leden. 3 berichten van verhindering
De Algemene Ledenvergadering op 9 maart
Aanwezig volgens presentielijst 52 leden. 16 berichten van verhindering.
De doppenprojecten
Er zijn op 4 plaatsen doppenprojecten georganiseerd. Hierbij zijn circa 400 aangebroede doppen
verstrekt.
Actie volkjes voor basiscursisten
Er zijn 47 volkjes verstrekt aan basiscursisten.
De najaarsbijeenkomsten
Er werden 4 najaarsbijeenkomsten georganiseerd:
-

19 oktober regio W/ZW Den Haag
26 oktober regio Z/ZO Middelbeers
2 november regio M/NW Tull en ’t Waal
16 november regio NO/O/NW Drachten

De PR activiteiten
Kramen
We waren met kramen aanwezig:
- 6 april bijenmarkt West-Beemster
- 13 april bijenmarkt Driebergen
- 13 april BijenWur
- 20 april bijenmarkt Dordrecht
- 11 mei open dag ’t Ielgat
- 16 juli bijenmarkt Veenendaal
- 31 augustus bijenmarkt Drachten
- 9 november NBV studiedag Beilen
- 14 september Late Summer Fair Sliedrecht
Lezingen
We hebben lezingen gehouden:
- 7 oktober Delft
De nieuwsbrieven
Er zijn 6 nieuwsbrieven verzonden:
- 42 Algemene LedenVergadering
- 43 Interview Henk Scholten
- 44 Actie volkjes voor basiscursisten
- 45 Doppenprojecten / 1 dags beknopte cursus kon. teelt
- 46 Najaarsbijeenkomsten
- 47 Nieuwjaarswensen

De website
Vanaf 18 april werd een bezoeker-teller op de vernieuwde website gestart.
Deze stond einde jaar op 3100.
De teller op de eerdere website stond eind februari op 39000.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond uit:
Henk Brouwer voorz.
Dennis van der Waals secr.
Ad van Houten penn.
Ton van Gastel 2e voorz.
Theo van der Wijk
Jos Römgens
Het bestuur vergaderde 3 keer
Het ledenbestand
Per 31 december 2012
Per 31 december 2013
Hiervan waren
De leden werden lid
2004 40
2010 16
2011

was het aantal leden
was het aantal leden
1 erelid, 2 bijzondere leden
in:
2005 6
2006 10
25
2012 38
2013

170 leden
257 leden
en 5 partnerleden
2007 6
2008 9
87
2014 8

2009 12

Overleg met Carnica Vereniging Oost Nederland (CVON)
Vorig jaar kreeg het bestuur het akkoord van de vergadering om met de CVON te kunnen gaan
onderhandelen over afspraken die konden leiden tot een samengaan van de 2 verenigingen.
De concept-afspraken die het resultaat zouden zijn van die onderhandeling zouden ter goedkeuring
worden voorgelegd aan een bijzondere leden-vergadering van de VCI.
Op woensdag 16 april werd in het bestuursoverleg tussen de VCI en het CVON een kleine
overlegcommissie ingesteld die de mogelijke verdergaande samenwerking tussen de beide
verenigingen zou uitwerken en een voorstel zou voorleggen aan de 2 besturen.
Voor de VCI namen Jos Römgens en Dennis v.d. Waals deel, namens CVON Ronald Hemmink en
Henk Slotman.
Eind juni zijn de besturen van de CVON en VCI middels een notitie geïnformeerd over het voorstel
van deze overlegcommissie.
Ons bestuur vond het een goed stuk ter verdere bespreking.
We hebben daarna begrepen dat door de voorzitter van de CVON “zeer negatief” op het voorstel is
gereageerd en dat hun commissieleden zich vervolgens hebben teruggetrokken.
Wij hebben daarop besloten te wachten op een formele reactie van hun kant.
Op 5 oktober 2013 heeft de CVON een ledenvergadering over dit onderwerp gehouden.
Over het resultaat daarvan hebben ze ons desgevraagd op 8 januari 2014 geïnformeerd:
“We hebben op onze extra ingelaste ledenvergadering op 5 oktober besloten als Carnica vereniging Oost

Nederland door te gaan , van een fusie af te zien en nauwer samen te werken met de NBV groep Oost Nederland,
we hebben samen op 7 december een goed bezochte bijeenkomst gehad. Morgen 9 januari komt het bestuur
van de c.v.o.n. bij elkaar om 7 december te evalueren en te bespreken hoe we verder gaan.”
Jammer. Wij moeten ons dus profileren als Dé Carnicavereniging in Nederland (en België).
februari 2014

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

