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VCI-nieuwsbrief 2021 nr. 2 (28 maart) 

 

 

Subsidie op P- of F1-moertjes – hoe en wat? 
 
De Algemene ledenvergadering van 18 maart stemde in met het plan voor subsidie aan 
VCI-ers die in 2021 een P- en F1-moertje willen aanschaffen; het voorstel voor dat plan 
werd meegestuurd met de nieuwsbrief van 2 maart).  
Hieronder voor extra duidelijkheid de spelregels en subsidievoorwaarden op een rij: 
 

a. Aanvraag van alle P- of F1-moeren vanaf 20 maart t/m uiterlijk 20 april 2021, i.v.m. de 
noodzakelijke voorbereidingen voor de koninginnenteelt. Wie het eerst komt het eerst 
maalt. Ook al bestelde moeren (bijvoorbeeld bij Schier) kunnen worden aangemeld.  
De subsidieregeling geldt niet voor leveranties van vóór de openstelling van deze regeling: 
alleen moeren die ná 20 april 2021 worden geleverd komen in aanmerking.  Per lid 
maximaal 1 P-moer of 2 F1-moeren.  
b. Het VCI-lid meldt de voorgenomen aankoop van P- of F1-moer aan bij het secretariaat 
van de VCI, met vermelding van de naam van de leverancier (teler dan wel teeltstation). 
Een lijst met namen van VCI-mentoren/telers en waar ze wonen vind je hier. De melding is 
tevens de aanvraag voor de subsidie. 
NB Moertjes worden alleen gesubsidieerd indien bij levering al ingevoerd in een 3-raams 
volkje. Hierover overlegt de aanvrager tijdig met de leverancier. 
c. Bij aanvraag van een Beebreed P-moer legt de VCI desgewenst het contact met de teler.  
d. Bij de levering betaalt het VCI-lid de vraagprijs voor moer plus inhoud 3-ramer aan de 
leverancier. Het lid ontvangt van de VCI €25 (P-moer in 3-raamsvolk) dan wel €15 (F1-moer 
in 3-raamsvolk), na het toesturen per mail van de gescande bijhorende teeltkaart (P-moer) 
respectievelijk van de teeltkaart van de moeder van de F1.  
Per lid maximaal 1 P-moer of 2 F1-moeren. 
e. Maximaal €5000 is uitgetrokken voor de subsidie in 2021. 
 
Wil je voor vragen het contactformulier gebruiken? 

 

mailto:secr@verenigingvancarnicaimkers.nl
https://verenigingvancarnicaimkers.nl/vereniging/vci-mentoren/
https://verenigingvancarnicaimkers.nl/contact/
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Het puntje ‘raszuiver houden’….daar hoort ook voorlichting bij 
 
Achtergrond van de subsidie is de achteruitgang na loop van tijd van de (Carnica-)-
raszuiverheid van de volken bij een deel van onze vereniging.  
Naast geld daarom ook voorlichting over dat raszuiver houden, voor beginner en 
gevorderde.  
Op onze website vind je tegenwoordig een flink aantal Tips en Trucs. Die extra informatie 
bestaat uit een serie methodes voor 1) het telen van Carnicakoninginnetjes, 2) het 
succesrijk invoeren van een rasmoertje in een volk(je) - onbevrucht respectievelijk 
bevrucht -  en 3) het ombouwen van een volk naar Carnica.  
 
Wie daarna meer wil weten over Koninginnenteelt door telers vindt die informatie achter 
het Tabblad Koninginnenteelt. 
 
 
 
 Wil je voor vragen het contactformulier gebruiken? 
 
 
 
 

 

De KI-sessies in juni 
Tot en met 31 maart kan men zich nog aanmelden. (Boxtel is vol). 
Let op: de aanmelding geldt pas na betalen (ook uiterlijk 31 maart).  
 

Doppenprojecten 

Ga je een (Coronaproof) doppenproject organiseren?  
We maken er graag gratis reclame voor op de website. 
 
 

 
 
 
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. 
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