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Agenda
Algemene Ledenvergadering VCI
11.15 uur ontvangst met koﬃe
11.30 uur aanvang van de vergadering
Concept-agenda

Het bestuur nodigt
de leden en
genodigden uit voor
de
Algemene
ledenvergadering
7 maart 2015
om 11.15 uur in
Sociaal Cultureel
Centrum ’t Gebouw
in Tull en ’t Waal

Colofon
voorzitter: Jos Römgens
06-15035337
secretaris: Dennis van der Waals
06-30919821
penningmeester: Ad van Houten
06-54935417
Ton van Gastel 06-25226151
Andre Vredegoor 06-30416237
Antoinette Stapel: 072-5092898
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verenigingvancarnicaimkers.nl

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Verslag algemene ledenvergadering 8 maart 2014
(zal apart worden verstuurd)
5. Jaarverslag secretaris (bijgevoegd)
6. Jaarverslag penningmeester (ter tafel)
7. Verslag kascommissie (ter vergadering)
8. Verkiezing kascommissie
9. Begroting 2015 (ter tafel)
10. Verkiezing bestuur (zie toelichting)
11. Mededelingen uit het mentorenoverleg
12. Activiteiten 2015 (zie toelichting)
13. Rondvraag
U wordt verzocht zelf een lunch mee te brengen, wij
zorgen voor koﬃe, thee en melk.
Middagprogramma (zie toelichting)
13.00 uur: Pim Brascamp belicht het onderwerp
'Deelnemen aan Beebreed'.
Korte sanitaire stop
14.00 uur: Tieme Wanders belicht het onderwerp 'Selectie
op VSH (Varroa Sensitive Hygiene) bij Carnica'.
15.00 uur: Hapje en een drankje en discussie
15.30 uur: Sluiting
Geïnteresseerden, niet lid/genodigd, kunnen het middagprogramma bijwonen tegen een vergoeding van €5
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Toelichting ALV

ad10 Verkiezing bestuur:
✦Niet aftredend: Jos Römgens (2013), Ad van Houten (2011),
Antoinette Stapel (2014) en Dennis van der Waals (2010)
✦Aftredend en niet verkiesbaar: Ton van Gastel en André
Vredegoor
✦Aftredend en verkiesbaar: geen
✦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)

Toelichting sprekers middagprogramma
door Jos Römgens
Koninginnenteelt omvat meer dan het beschikbaar stellen van
aangebroede doppen of van al dan niet bevruchte koninginnen van
een gekozen P-moer. Koninginnenteelt is ook het verbeteren van
de kwaliteit van onze bijenvolken door systematische beoordeling
en selectie. Door deel te nemen aan een teeltprogramma kun je
als koninginnenteler hieraan een bijdrage leveren. In de
middagsessie willen we op twee van die programma’s ingaan:
✦Het Beebreed programma
Slechts enkele Nederlandse carnica-imkers nemen deel aan
Beebreed. Pim Brascamp zal met zijn presentatie stimuleren tot
een grotere deelname van VCI-leden aan dit programma.
★Het VSH-programma
Sinds een jaar wordt door Arista Bee Research een teeltprogramma
gericht op varroa resistentie door middel van VSH. Dit jaar start
het programma met carnicavolken. Tieme Wanders geeft een
toelichting op de aanpak en hoe je hieraan kunt meewerken.

Mentorenoverleg
Ook op 7 maart om 9.30 uur zal het bestuur overleggen met de
mentoren.
Deze vergadering vindt ook plaats in Tull en ’t Waal.
De mentoren krijgen de agenda persoonlijk gemaild.
Geïnteresseerde leden zijn welkom.
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Nog geen
contributie 2015
betaald?
Wij verzoeken u uw
contributie voor 2015
ad € 20,- z.s.m. te
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).
nnn

Jaarverslag 2014
door Dennis van der Waals, secretaris
Het mentorenoverleg 8 maart
Het overleg vond plaats voorafgaand aan de ALV
in het Sociaal Cultureel Centrum in Tull en ‘t
Waal.
Aanwezig volgens presentielijst waren 13
mentoren en enkele leden; 6 berichten van
verhindering.
De Algemene Ledenvergadering 8 maart
Aanwezig volgens presentielijst 50 leden, 2
genodigden; 29 berichten van verhindering.

✦ 16 jan afd IJsselstein
✦ 23 jan afd Driebergen/Doorn
✦ 18 febr afd. Groningen
✦ 7 mei afd. Haaksbergen
✦ 25 okt afd. Den Helder
✦ 12 nov afd. Utrecht
De nieuwsbrieven
Er zijn 5 nieuwsbrieven verzonden:
✦ 48 Algemene LedenVergadering
✦ 49 info div. activiteiten en “aan de beginnende
Carnica-imkers”
✦ 50 najaarsbijeenkomst Tull en ‘t Waal
✦ 51 Interview met Jos van den Heuvel
✦ 52 Nieuwjaarswensen van de voorzitter

De website
De teller op de eerdere website stond op 39000.
De doppenprojecten
Vanaf 18 april 2013 werd een teller op de
Er zijn op >7 plaatsen doppenprojecten
georganiseerd. Hierbij zijn circa 500 aangebroede vernieuwde website gestart.
Deze stond eind 2013 op 3100.
doppen verstrekt.
Eind 2014 stond de teller op 7075: 4875 hits in
2014.
Actie volkjes voor basiscursisten
Er zijn 20 volkjes verstrekt aan basiscursisten.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond uit:
Excursie
✦ Jos Römgens voorzitter
Er werd n.a.v. het 10-jarig bestaan een excursie
✦ Dennis van der Waals secretaris
georganiseerd naar onze Belgische
✦ Ad van Houten penningmeester
imkervrienden. Daar werd een bezoek gebracht
✦ Ton van Gastel 2e voorzitter
aan het Bijenteeltmuseum "De Vroente" in
Kalmthout en aan de 'educatieve bijenstand FORT ✦ Antoinette Stapel
✦ André Vredegoor
V' te Edegem (bij Antwerpen).
Het bestuur vergaderde 4 keer.
E.e.a. werd afgesloten met een eenvoudig diner
in Restaurant Joost in Meer.
De najaarsbijeenkomsten
Er werden 2 najaarsbijeenkomsten
georganiseerd:
✦ 11 oktober in Tull en ‘t Waal
✦ 18 november in Zuidlaren n.a.v. 10-jarig
bestaan

Het ledenbestand
Per 31 december 2013 was het aantal leden 257
leden.
Per 31 december 2014 was het aantal leden 278
leden.
Hiervan waren 1 erelid, 2 bijzondere leden en 8
partnerleden.

PR activiteiten

huidige leden lid geworden in jaar

Kramen
We waren met kramen aanwezig
✦ 12 april bijenmarkt Driebergen
✦ 19 april bijenmarkt Dordrecht
✦ 22 maart symposium bijengezondheid
BijenWur
✦ 3 mei bijenmarkt WestBeemster
✦ 15 juli bijenmarkt Veenendaal
✦ 2 aug bijenmarkt Zuidlaren
✦ 30 augustus bijenmarkt Drachten
✦ 8 november NBV studiedag Beilen
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Lezingen
We hebben lezingen gehouden:
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Activiteiten 2015
door Dennis van der Waals, secretaris

Doppenprojecten
Omdat dit voor (beginnende) leden een weg
is om aan nieuw teeltmateriaal te komen
willen we weer doppenprojecten in alle
regio’s mogelijk maken.
Hiervoor zo veel mogelijk de standaard
methodiek te hanteren.

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
Voor het leveren van aangebroede doppen
zijn in het voortraject willen we weer door het
willen we in 2015 de volgende regels
organiseren van 1-dags beknopte cursussen
hanteren: (nieuw)
(dit voorstel zal eerst in het mentorenoverleg koninginnenteelt de basis hiervan bijbrengen.
Afhankelijk van de aanmeldingen zullen we
worden besproken, het definitieve voorstel
het op 1 of op meerdere locaties organiseren.
wordt ter vergadering gedaan)
Aan leden
Excursie: zullen we organiseren als er een
- een lid krijgt max. 10 doppen voor €0,50
goed idee komt.
per dop
Najaarsbijeenkomsten.
- de leverancier krijgt tot 10 doppen per lid
De ervaringen met de recente regionale
€0.50 per dop van VCI (totaal dus €1,00
najaarsbijeenkomsten zijn voor ons
per dop)
- meer dan 10 doppen per lid: een afspraak aanleiding om voor te stellen om op deze weg
door te gaan.
met leverancier maken
Aan niet-leden
Interviews
- kost een aangebroede dop ten minste €1
Het bestuur wil interviews met mentoren en
(op de website staat €2 )
andere leden die iets te melden hebben via
nieuwsbrieven aan de leden publiceren.
Actie volkjes voor basiscursisten.
Omdat dit voor beginnende imkers een
manier is om goed met imkeren te beginnen Nieuwsbrieven
Website
en omdat het in de praktijk aanslaat willen
Brochure
we hier mee doorgaan. Om de
(transport)kosten zo laag mogelijk te houden Folder
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Routebeschrijving naar Tull en ‘t Waal
per auto
Sociaal Cultureel Centrum “’t Gebouw”, Waalseweg 81, 3999 NR Tull en ’t Waal
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, 2e plein ••• 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, 2e plein ••• 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 of mailen!
Dessy en Dennis van der Waals
030 6061026
06 30919821
dennisvdwaals@ziggo.nl
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