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Beste VCI-ers
❖ Als VCI-bestuur vergaderden we eind juli voor de derde keer dit jaar via
Skype. Aan die vergadering namen 2 nieuwe (aspirant)bestuursleden
deel: Corry Botterman uit Moerdijk, nieuw lid en actievolker van dit jaar,
en Ben Hilderink uit Zutphen, lid sinds 2014. Corry heeft sinds juli de
ledenadministratie onder haar hoede, Ben denkt al mee over ons
programma in Coronatijd. Welkom!
❖ De najaars-ledenbijeenkomst en ook de mentorenbijeenkomst op 19
september in Austerlitz vervallen! Daarvoor in de plaats stellen we voor
op een donderdag in oktober een digitale lezingenavond te organiseren,
waarin VCI-ers kunnen reageren op een tweetal digitale voordrachten.
Mogelijk komen er 2 programma’s, een voor beginners, en een voor
gevorderden in Carnicaland.
Onze mentoren krijgen binnenkort een vragenlijst, over het afgelopen
seizoen maar ook over hun opvatting van het mentorschap. Afhankelijk
van de reacties wordt voor hen een aparte (digitale) bijeenkomst
ingericht.
❖ Al stopten na de theorie dit jaar veel basiscursussen Bijenhouden, toch
was er voor cursisten de volkjesactie. Dertig mensen maakten daar
gebruik van. Behalve deze nieuwsbrief ontvangen die 30 ook nog wat
voorlichting over bijv. varroabestrijding en inwintering.
❖ Carnicatelers stuurden als altijd hun ewk’s naar bijv. Vlieland of een Duits
Waddeneiland, transport meestal gecoördineerd door de VCI..
Aanleveren en ophalen waren ditmaal coronaproef.

Witmarsum, 5 juli 2020, bevruchting geslaagd?
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Plannen voor 2021 (als de omstandigheden het toelaten)
❖ Op de 2e zaterdag van maart een gecombineerde jaarvergadering
2020/2021.
❖ Een volkjesactie voor basiscursisten.
❖ De afgelaste cursus Volken beoordelen voor selectie door Imkermeister
Dirk Ahrens Lagast proberen we alsnog op het programma te krijgen.
❖ Een excursie naar Norderney, in de eerste plaats voor mentoren, maakt
volgend jaar – in mei dit keer – opnieuw kans.
❖ Nieuw: KI-diensten voor Carnicakoninginnetjes van VCI-leden!
Inseminatoren zijn Tieme Wanders, René van der Molen en Bart Barten,
meest met eigen KI-instrumentarium. Uitstekend darrenmateriaal van
verschillende lijnen. Nader bericht volgt in het voorjaar.
Een zonnig plaatje van het nieuwe achterdoek voor marktkraam of stand.
We hopen er volgend jaar volop gebruik van te kunnen maken.
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Blijf gezond – we’ll meet again, don’t know where, don’t know when...
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