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VCI-Nieuwsbrief nr. 2 

mei 2020 

Voor alle leden 

Als VCI-bestuur vergaderden we vorige week voor de tweede keer via Skype, en 

weer was de conclusie dat komende maanden ‘niets’ doorgaat, en dat over 

nazomer en herfst niets vaststaat. Alle bijenmarkten waar we altijd staan, zijn 

afgelast, en door de grens van 30 mensen zijn de najaarsbijeenkomst en 

mentorenbijeenkomst onzeker. (De voorbereiding van NBV-studiedagen loopt 

voorlopig trouwens wel door.) De voor eind juni geplande mentorenexcursie 

moet jammer genoeg wachten tot volgend jaar. Wie zich daarvoor had 

aangemeld heeft bericht van het niet-doorgaan gekregen. 

Maar van veel imkers horen we dat het houden van bijen in deze tijd zo’n geluk 

is: net als andere jaren buiten voor je bijen zorgen. Is dat door je persoonlijke 

omstandigheden nu  niet mogelijk, vraag dan hulp bij je plaatselijke vereniging 

of bij een mede VCI-er in je buurt. Voor advies of informatie op afstand  kan je 

altijd gebruik maken van ons speciale webformulier.  

Oproep: Ter versterking van het bestuur zoeken wij een man of vrouw die onze 

ledenadministratie wil helpen verzorgen.  

Reacties graag aan secr@verenigingvancarnicaimkers.nl 

Info voor de actievolkers 2020 

In juni wordt bekend welke VCI-telers de F1-volkjes gaan leveren aan nieuwe 

leden-met-actievolk in hun regio. Betrokkenen horen daarna dan zo snel 

mogelijk wie hun leverancier is. Actievolker en leverancier overleggen 

vervolgens samen over moment en plaats van overdracht van het volkje. 

Info voor telers 

o Net als andere jaren coördineert Ad van Houten voor leden transporten 

van bevruchtingskastjes naar de eilanden. Hij is te bereiken via 

debijenwaard@live.nl of 06-54935417.  

o NVWA – exportcertificaten dit jaar zonder controle bij huis.  

Het aanmelden voor EWK’s voor de Duitse eilanden (tijdstip) gaat zoals 
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altijd via het formulier op hun site. Een keurmeester neemt vervolgens 

telefonisch contact op en geeft verdere instructies. Let op: tussen de 

keuring (ditmaal dus op afstand) en het transport mag maximaal maar 48 

uur liggen. Op zaterdag en zondag werkt de NBVW niet!  

o Tijdig voederkransonderzoek (op aanwezigheid van Amerikaans 

Vuilbroed in volken die worden gebruikt voor de bevruchtingskastjes) is 

voor Duitse bevruchtingsstations en ook voor ‘Kreverhille (Ossenisse) 

vereist. VCI-leden krijgen bij het Brabants Veterinair Instituut in Diessen 

enige korting. O.a. via de  VCI-website vind je het protocol voor je 

bemonstering en het inzendingsformulier. 

o Ook voor het veilig met de auto aanleveren en afhalen van EWK’s in 

Witmarsum (bevruchting op Vlieland) geldt er dit jaar een Corona-

protocol.  

 

 

Dit mag allemaal nog niet maar…..- 

 

 
 

We’ll meet again, don’ t know where, don’t know when. 

 

 Daar vertrouwen we ook nu op. 

 

https://verenigingvancarnicaimkers.nl/wp-content/uploads/2020/03/aanvraag-exportkeuring.pdf
https://verenigingvancarnicaimkers.nl/wp-content/uploads/2020/02/voederkransonderzoek.pdf
https://schiercarnica.nl/images/Corona%20maatregelen%20bevruchtingsstation%20Vlieland.pdf
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