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VCI-nieuwsbrief 2021 nr. 1 (2 maart) 

 

VCI-jaarvergadering 2021 - online 

Dit keer niet op de 2e zaterdag in maart maar donderdagavond 18 maart 2021 om 20.00 u, en 

wel via Zoom. Met welke Zoomversie hangt af van het aantal aanmeldingen. Willen 

deelnemers aan de vergadering zich uiterlijk 14 maart aanmelden? Liefst via het algemene 

contactformulier. Je krijgt dan op tijd de zoomlink toegestuurd. 

Tegelijk met deze nieuwsbrief sturen we vergaderstukken mee: conceptagenda, jaarverslag 

2020, jaarplan 2021, en ons plan voor gesubsidieerde P- en F1-moeren. 

In juni KI-sessies – er is nog plaats 
Achter het net gevist voor ‘Vlieland’? Een eilandbevruchting over de grens te veel werk? 
Onder auspiciën van de VCI kan je in juni op drie plekken je jonge Carnicamoertjes kunstmatig 
laten bevruchten met uitstekend Beebreed-darrenmateriaal. Boxtel op 5 juni is volgeboekt, 
maar in Zuidlaren op 12 juni en in Tull en ’t Waal 19 juni is nog plaats. Ook niet-leden zijn 
welkom! Inseminator is René van der Molen. Aanmelden kan t/m 31 maart. Meer info over de 
aanmelding en hoe je koninginnen en kastjes voorbereidt vind je hier. 
 
Subsidie op Carnicamoeren  
De VCI wil dit jaar extra bevorderen dat er blijvend wordt gewerkt met voldoende raszuiver 
materiaal. Daarom meer uitgebreide voorlichting, o.a. op de website, plus een subsidie op de 
aanschaf van P- en F1-moertjes. Zie voor bijzonderheden het vergaderstuk voor 18 maart dat 
met deze nieuwsbrief werd meegestuurd.  
 

Gezocht: een extra bestuurslid die wie-weet later de penningmeester of de secretaris kan 

opvolgen. Tips welkom. Reacties graag aan secr@verenigingvancarnicaimkers.nl  

https://verenigingvancarnicaimkers.nl/contact/
https://verenigingvancarnicaimkers.nl/ki-sessies/
mailto:secr@verenigingvancarnicaimkers.nl
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Drie doppenprojecten in Tull en ’t Waal 
Het bijenseizoen ligt in ‘t verschiet, dus gaan we nadenken over het 
raszuiver houden/maken van onze volken. 
(I.v.m. Corona geen informatieavond ‘Hoe houd ik mijn volken 
raszuiver’ en geen 1-daagscursus ‘Beknopte koninginnenteelt’.) 
 
 

1e doppenproject algemeen  
Doppen afhalen op 8 mei 2021, Waalseweg 52-d, 3999 NT Tull en ’t Waal. 
Tijdslot wordt nog bekend gemaakt. 
2e doppenproject algemeen en voor Vlieland 1e periode  
Dit project sluit aan op de 1e periode van Vlieland 6 juni 2021. 
Doppen afhalen op 20 mei 2021, Waalseweg 52-d, 3999 NT Tull en ’t Waal. 
Tijdslot wordt nog bekend gemaakt. 
3e doppenproject algemeen en voor Vlieland 2e periode  
Dit project sluit aan op de 2e periode van Vlieland 20 juni 2021. 
Doppen afhalen op 3 juni 2021, Waalseweg 52-d, 3999 NT Tull en ’t Waal. 

Tijdslot wordt nog bekend gemaakt. 
 
Aanmelden doppenprojecten zo spoedig mogelijk, uiterlijk 15 april 2021, via email: 
dessyvdwaals@ziggo.nl 
 

Mentoren gezocht  

De afgelopen 2 jaar vielen een aantal mentoren weg: door hun leeftijd, door overlijden, of om 

andere reden. Er kwamen er ook bij, kort geleden Ben Trip uit Vries en Jan van den Berg Jeths 

uit Bosch en Duin. Maar nog steeds is er behoefte aan versterking, zeker in Friesland, Zuid-

Holland en Utrecht/Flevoland. Ben je thuis in de VCI met ruime ervaring met Carnica-

koninginnenteelt (of weet je iemand anders die dat in huis heeft)? Mentorencoördinator Ad 

van Houten of Jos Römgens geeft graag meer informatie. Je kunt ook gebruik maken van ons 

contactformulier. 

 

Als VCI gebruiken we de volgende emailadressen: 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl (secretaris) 

secretarisvci@gmail.com (alleen voor grote mailings, zoals deze) 

penn@verenigingvancarnicaimkers.nl (penningmeester). 

Mis geen informatie en zet deze adressen in je adresboek. 

 

Vragen? Stel ze via www.verenigingvancarnicaimkers.nl/contact/ 
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https://verenigingvancarnicaimkers.nl/contact/
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