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Het bestuur nodigt u allen uit voor de 

 
Algemene ledenvergadering op 5 maart 2016 

 
om 10.15 uur in het 

 
Sociaal Cultureel Centrum ’t Gebouw 

in Tull en ’t Waal 
 

voor agenda en bijlagen zie volgende pagina’s 
 

 

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

De informatie over het middagprogramma volgt later !!! 

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

 

 
 

  



Vereniging van Carnica Imkers 

          

Het bestuur nodigt de leden en genodigden uit voor een 

Algemene Ledenvergadering op 5 maart 2016 

 

In het Sociaal Cultureel Centrum “’t Gebouw” 

   Waalseweg 81, 3999 NR Tull en ’t Waal  (zie routebeschrijving) 

 
10.15 uur ontvangst met koffie 

10.30 uur aanvang van de vergadering 
  
Concept-agenda 

 

1 Opening 

2 Mededelingen - algemeen 
   - uit het mentorenoverleg van 28 november 2015 

3 Vaststellen agenda 

4 Verslag alg. ledenvergadering 7 maart 2015 (zal apart worden verstuurd) 
5 Jaarverslag secretaris (bijgevoegd) 

6 Jaarverslag penningmeester (ter tafel) 

7 Verslag kascommissie (ter vergadering) 
8 Verkiezing kascommissie  

9 Begroting 2016 (ter tafel) 

10 Verkiezing bestuur (zie toelichting) 

11 Activiteiten 2016 (zie toelichting) 
12 Beleidsplan (zie toelichting) 

13 Rondvraag 

14 Sluiting ca 12.15 uur 
 

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 

 
aanvang ca 13.00 uur 

 

1 Allemaal aan de VSH ?   

 Momenteel wordt op een aantal plaatsen, ook in Nederland, geselecteerd op VSH, de eigenschap van 
 werksters om met Varroa besmette cellen op te sporen en te verwijderen. Een volk met VSH-werksters 
 hoeft niet behandeld te worden tegen Varroa omdat de besmetting door de werksters heel laag 
 gehouden wordt. 

 Als deze selectie-activiteiten succesvol zijn dan wordt de vraag: Hoe kan elke imker die dat wil zulke 
 bijen krijgen, of anders gezegd: Hoe kan de Nederlandse bijenhouderij profiteren van VSH. Dit is het 
 onderwerp van deze VCI-bijeenkomst. Hoe kun je verspreiding van VSH organiseren en wat zijn de 
 hindernissen. 
     Jos Römgens / Pim Brascamp 

 

Afsluiten om circa 15.30 uur met een hapje en een drankje! 
 

           20 februari 2016 



Toelichting ALV 
 

ad10 Verkiezing bestuur: 

 Niet aftredend: Ad van Houten (2011), Tineke Brascamp (2015) en  

       René van der Molen (2015) 
 Aftredend en niet verkiesbaar: Dennis van der Waals (2010) en Peter 

Schallenberg (2015). Antoinette Stapel (2014) is tussentijds afgetreden. 

 Aftredend en herkiesbaar: Jos Römgens (2013) 
 Kandidaat bestuursleden:  

  Het bestuur draagt  de volgende leden voor als bestuurslid: 

o Thomas Freitag uit ’s-Hertogenbosch 

o Peter Keulers uit Bladel  (gaat binnenkort verhuizen naar de regio Sittard) 
 

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) 

 

 
ad 11 Activiteiten 2016  

 

 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. 
Voor het leveren van aangebroede doppen willen we in 2016 de volgende 

regels hanteren: (nieuw) 

 - aan leden  

  - een lid krijgt max. 10 doppen voor € 1.00 per dop 
  - de leverancier krijgt tot 10 doppen per lid € 0.50 per dop van VCI 

    (totaal dus € 1.50 per dop) 

  - meer dan 10 doppen per lid: een afspraak met leverancier maken 
 - aan niet-leden 

  - kost een aangebroede dop ten minste € 1 (op de website 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 weer door het organiseren 
van 1-dags beknopte cursussen koninginnenteelt de basis hiervan 

bijbrengen. 

Afhankelijk van de aanmeldingen zullen we het op 1 of op meerdere locaties 
organiseren 

 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  
 
ad 12 Beleidsplan 
 

Tijdens het mentorenoverleg op 11 november 2015 is gediscussieerd over aanpassingen 

van het vigerende beleidsplan. 
Het bestuur stel voor om akkoord te gaan met het bijgaande beleidsplan 2016-2019 

(bijgevoegd) . 

Ter informatie is ook bijgevoegd het beleidsplan 2008-2017, welk plan na het accorderen  
van het nieuwe plan zal vervallen.  

  



Vereniging van Carnica-imkers  (VCI) 
Jaarverslag 2015  
 
 
Het mentorenoverleg  
 
Het 1e overleg vond plaats op 7 maart voorafgaand aan de ALV in Tull en ‘t Waal 
Aanwezig volgens presentielijst  12 mentoren en enkele leden. 4 berichten van verhindering 
 
Het 2e overleg vond plaats op 28 november voorafgaand aan de najaarsbijeenkomst in Tull en ‘t 
Waal 
Aanwezig 12 mentoren en 2 leden. 2 berichten van verhindering 
 
De Algemene Ledenvergadering op 7 maart  
 
Aanwezig volgens presentielijst  49 leden. 0 genodigden.  25 berichten van verhindering 
 
De sprekers in het middagprogramma waren: 
 

 - Pim Brascamp  over “Beebreed” 

 - Tieme Wanders over VSH (Varroa Sensitive Hygiene) bij Carnica-bijen 
 
De doppenprojecten  Er zijn op  >10 plaatsen doppenprojecten georganiseerd  
 
 Hierbij zijn circa  600 aangebroede doppen verstrekt 
 
Actie volkjes voor basiscursisten 

 
 Er zijn 41 volkjes verstrekt aan basiscursisten 
 
De cursussen  Er werden 2 1-daagse (beknopte) koninginnenteeltcursussen georganiseerd 
 
 - 16 mei in Tull en ’t Waal (11 deelnemers) 

 - 6 juni in Drachten (20 deelnemers) 
 
De najaarsbijeenkomsten  Er werden 6 najaarsbijeenkomsten georganiseerd: 
 
 - 13 november Regio Noord-Oost in Zuidlaren 

 - 17 november Regio Zuid in Rosmalen 

 - 20 november Regio Oost in Zutphen 

 - 24 november Regio West / Zuid-West in Dordrecht 

 - 27 november Regio Noord-West in Egmond aan Zee 

 - 28 november Regio Midden in Tull en ’t Waal 

 

Totaal bezochten circa 100 leden deze bijeenkomsten 
 

De algemene agenda van deze bijeenkomsten was: 

 

 - Korte terugblik  bijenseizoen 2015 

 - Bevruchtingsstation Vlieland:  Resultaten 2015 en  Nieuws over 2016 

 - Korte verhalen van leden: wie zijn ze, hoe imkeren ze en hoe ging het dit jaar   

- Hoe houden we onze volken raszuiver 
 

De PR activiteiten 
 
Kramen  We waren met kramen aanwezig: 
 
 - 11 april bijenmarkt Driebergen  

 - 18 april bijenmarkt Dordrecht   



 - 3 mei bijenmarkt West-Beemster     

 - 21 juli bijenmarkt Veenendaal 

 - 1 aug  bijenmarkt Zuidlaren 

 - 29 augustus bijenmarkt Drachten 

 - 7 november NBV studiedag Beilen 

 
Lezingen  We hebben lezingen gehouden: 
 
 - 16 januari afd Hoorn 
 - 28 januari Beverkoog Alkmaar  
 - 24 febr afd Deurne  
 - 16 maart cursus Beverwijk 
 - 31 maart afd Apeldoorn 

 - 31 maart afd Voorst 
 - 21 april afd Gorinchem 
 - 24 april afd Amersfoort 
 - 29 april afd Ermelo    
 - 11 mei  afd Voorne/Putten 
 
De nieuwsbrieven  Er zijn 4 nieuwsbrieven verzonden: 
 
 - 53 Algemene LedenVergadering 

 - 54 info diverse activiteiten 

 - 55 najaarsbijeenkomsten 

 - 56 nieuwjaarswens van de voorzitter 
 

De website 
 
De teller op de eerdere website stond op 39000 
Vanaf 18 april 2013 werd een teller op de vernieuwde website gestart  
Deze stond eind 2014 op 7075. Eind 2015 stond de teller op 12443 (5368 hits in 2015) 
 
Bestuurssamenstelling  Het bestuur bestond uit: 

 
 Jos Römgens  voorz. 

 Dennis van der Waals secr.  

 Ad van Houten penn. 

 Antoinette Stapel (ledenadministratie), is tussentijds teruggetreden 

 Tineke Brascamp 

 René van der Molen 

 Peter Schallenberg 
 
Het bestuur vergaderde 4 keer   
 
Het ledenbestand 

 
Per 31 december 2014  was het aantal leden  278 leden 
  
Per 31 december 2015  was het aantal leden   330 leden 
 Hiervan waren 1 erelid, 2 bijzondere leden en 8 partnerleden 
 Deze 330 leden werden lid in: 
  2004 36 2005 6 2006 8 2007 6 2008 6 2009 11  
 2010 10 2011 18 2012 26 2013 64 2014 55 2015   84 
 

         DvdW, 12 februari 2016  

  



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 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 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, 2e 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 PARKEERPLAATS DIE BEREIKBAAR IS VIA 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 
dennisvdwaals@ziggo.nl  

  

mailto:dennisvdwaals@ziggo.nl


 

 
 
 

 

                 
 


