
Het bestuur van 
de Vereniging 
van Carnica-

imkers

wenst u

een gezond en 
gelukkig 2015

nnn

In de zomer hebben we een 
geslaagde excursie naar 
België gehad. We zijn met 
ongeveer 50 mensen op 
stap gegaan. Het was een 
interessante en gezellige 
excursie naar onze 
Belgische imkervrienden. 

Op 18 november jl. hebben 
we in Zuidlaren in informele 
sfeer met enkele 
initiatiefnemers van de 
vereniging – te weten Ben 
Trip,  Gerrit Freije, Harm 
Veenhuis, Jan Enne Dees, 
Ab Strijk, Jan Kruit en Harry 
Töben – en een twintigtal 
geïnteresseerden 
herinneringen opgehaald. 
Wat waren hun drijfveren? 
Welke stappen hebben zij 
gezet? Waarom werd er 
besloten tot de oprichting 
van een Vereniging van 
Carnica-imkers? Wat waren 
de doelstellingen en 
activiteiten die vanaf het 
begin in de vereniging 
centraal stonden? Hoe 
kijken zij terug op de 

afgelopen 10 jaar? En hoe 
zien zij de toekomst?

Op 13 november 2004 werd 
onze vereniging opgericht. 
De vereniging startte met 
40 leden. De vereniging is 
sindsdien gestaag 
gegroeid. Eind vorig jaar 
hadden we 257 leden. En 
ook dit jaar kwamen er 
weer nieuwe aanmeldingen 
binnen. Het toont aan dat 
het imkeren met Carnica’s 
in de belangstelling staat. 
Blijkbaar worden de 
activiteiten van onze 
vereniging gewaardeerd. 

Kijk je terug op de 
afgelopen 10 jaar, dan zie 
je dat een aantal activiteiten 
voortdurend centraal 
hebben gestaan. Ik noem 
er hier twee. In de eerste 
plaats onze 
doppenprojecten. Elk jaar 
wordt daar weer door veel 
leden aan deel genomen. 
Het is ook onze aanpak, die 
als voorbeeld heeft gestaan 

z Van de voorzitter z
2014 is bijna voorbij. Een bijzonder jaar voor de imker, 
gezien de bijzondere weersomstandigheden. Voor de 
VCI was het een feestelijk jaar. De Vereniging bestond 
dit jaar 10 jaar. Dat hebben we niet geruisloos voorbij 
laten gaan.
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Bestuursvacatures
In het bestuur zijn al enige tijd een tweetal 
openstaande vacatures. Met ingang van 
2015 is er ook een nieuwe vacature. Wij 
doen een dringend beroep op u allen om af 
te wegen wat u zou kunnen bijdragen in een 

bestuursfunctie. Bestuursleden kunnen altijd 
via email of telefoon benaderd worden voor 
nadere informatie. In de algemene 
ledenvergadering willen wij de nieuwe 
kandidaten voordragen. 

voor de door de NBV 
ontwikkelde cursus 
over de doppen-
methode. 

In de tweede plaats 
denk ik aan onze 
mentoren. Voor het 
bereiken van ons 
doel spelen zij een 
cruciale rol: zij 
ondersteunen onze 
leden bij de ombouw 
naar Carnica’s, bij de 
doppenprojecten, bij 
het invoeren van een 
P-moer en bij meer 
algemene 
imkervragen. Actieve 
mentoren zijn 
cruciaal voor onze 
vereniging. 

Als je terugblikt dan 
mag je tevreden zijn; 
onze vereniging 

staat voor het doel 
waarvoor ze is 
opgericht, namelijk 
het bevorderen van 
het imkeren met 
Carnica’s. En 
natuurlijk, het kan 
altijd beter en het 
kan altijd meer. Onze 
vereniging wil en zal 
niet stilstaan; daar 
dragen leden en 
bestuur gezamenlijk 
de verantwoordelijk 
voor. Een van de 
onderwerpen die 
we daarbij onder 
de aandacht 
willen brengen is 
de behoefte om 
ook op regionaal 
niveau tot een 
sterke 
organisatie te 
komen. De mentoren 
kunnen ook daarin 
een rol spelen. In de 

voorjaarsvergadering 
zullen we hier 
ongetwijfeld op terug 
komen. 

Voor nu rest mij u 
namens het bestuur 
een goede Kerst toe 
te wensen en een 
voorspoedig 2015.

De voorzitter

Jos Römgens

Contributie 2015

U kunt uw contributie 
voor 2015 ad € 20,- 
voldoen op

bankrekeningnummer 
NL29TRIO 0254850138 
(BIC TRIONL2U)

ten name van ‘Ver. 
van Carnica Imkers’  
in Rossum, met 
vermelding van 
“contributie 2015” en 
uw naam.

(De meeste nieuwe 
leden die in 2014 
hebben deelgenomen 
aan de actie ‘volkjes 
voor basiscursisten’ 
hebben de contributie 
voor 2015 al 
voldaan).

Graag de contributie 
voldoen voor 1 
februari 2015.



Planning 2015
Ook in 2015 zullen wij weer verschillende 
activiteiten organiseren. Een en ander is nog 
niet precies uitgewerkt. 

In de algemene ledenvergadering zullen we 
u hierover nader berichten.

De volgende data staan al vast:

7 maart 2015 Mentoren overleg in Tull en ’t 
Waal

7 maart 2015 Algemene ledenvergadering 
in Tull en ’t Waal

Het formele gedeelte van de algemene 
ledenvergadering vindt ’s ochtends plaats. In 
de middag volgt een inhoudelijk programma.
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