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VCI-nieuwsbrief 2021 nr. 3 (29 augustus)  

 Uit het bestuur 
Nieuw boekhoudprogramma - Greetje Mast nam in 2019 het 
penningmeesterschap over van Ad van Houten. Ad verwerkte o.a. de 
inkomsten en uitgaven via een eigen Excel-programma. Greetje heeft het 
overgezet in een specifiek boekhoudprogramma van een bedrijf waar zij 
contacten mee heeft. Inmiddels heeft zij besloten haar functie per 1 januari 
2022 over te dragen aan Ben Hilderink. Door omstandigheden kan ze er te 

weinig tijd aan besteden.   
Ben is sinds zomer 2020 bestuurslid (hij meldt dat hij geen accountant of boekhouder is). We gaan 
nu gebruik maken van het boekhoudprogramma E-Boekhouden, en zijn begonnen alle gegevens 
ook daarin te importeren. Een hele toer! Mocht dit overzetten (door drukbezette vrijwilligers) 
leiden tot wat late betalingen: excuses hiervoor. 

 

Nieuwe bestuursleden gezocht - Komend jaar loopt de 2e zittingstermijn af van de secretaris, tevens 
webbeheerder en ook de voorzitter zag graag een opvolger (m/v). Het mooist zou zijn wanneer een 
kandidaat eerst een poosje meeloopt. Lijkt het je wat, of weet je iemand? Vragen? Neem contact 
op met Jan van der Berg Jeths (vz.) en/of Tineke Brascamp (secr.), of met een van de andere 
bestuursleden. 

 
Subsidie op rasmoertjes  
Zo’n 40 leden hebben zich dit jaar gemeld voor subsidie op de aanschaf van 1 P- of 1 of 2  F1-
moertjes. Ruim de helft daarvan had eind augustus de levering bij het secretariaat met bijhorende 
teeltkaart gemeld, en kan de subsidie op haar/zijn rekening verwachten. Maar we wachten nog op 
de anderen. Vragen over de subsidie? Kijk nog eens naar de spelregels; kom je er niet uit, vragen 
staat vrij; gebruik daarvoor ons contactformulier. 
Het plan is ook volgend jaar subsidie te verlenen op de aanschaf van raszuivere jonge moeren 
ingevoerd in een drieramer. Meer informatie volgt voorjaar 2022. 
 

KI-sessies goed bezocht 
Totaal 26 VCI-ers meldden zich via onze website aan voor een KI-sessie verzorgd door René van der 
Molen (in Boxtel, Zuidlaren of Tull en ’t Waal). Bij enkelen bleek de teelt van moertjes mislukt, en 
moest men zich kort tevoren afmelden. Inmiddels kregen de deelnemers een vragenlijstje. Want 
het plan is ook volgend jaar KI aan te bieden; we horen graag ieders sessie-ervaringen van dit jaar. 
 

Ruim 40 actievolkers 
Alle volkjes zijn inmiddels geleverd, en als het goed is zijn de vergoedingen aan de leveranciers 
uitbetaald. Elke actievolker – tevens nieuw lid - krijgt nog tips hoe het komend halfjaar goed voor 
het volkje te zorgen. 
 

Bevruchtingsstation Vlieland - resultaten 2021  -  Maarten Hoogeveen 

Bij de inname werden enkele kastjes afgekeurd en geweigerd wegens aanwezige darren. De 
bevruchtingsresultaten zoals in Witmarsum bepaald bij uitgifte van teruggekeerde volkjes: 1e 
periode 69%, 2e periode 60%, 1e periode dus beter dan de 2e. Bij de 2e was bij meerdere volkjes wel 

mailto:bergover@ziggo.nl
mailto:secr@verenigingvancarnicaimkers.nl
https://verenigingvancarnicaimkers.nl/vereniging/vci-bestuur/
https://verenigingvancarnicaimkers.nl/wp-content/uploads/2021/06/Spelregels-subsidie-mrtjuni.pdf
https://verenigingvancarnicaimkers.nl/contact/


2 
 

een moer aanwezig maar nog geen broed (eitjes). Mogelijk was het % bevruchting dus hoger, maar 
van imkers kregen we geen melding dat alsnog moeren aan de leg kwamen.  

Over de transportkisten: leen je een transportkist van iemand anders, zorg dan dat diens 
naam en een eerder bestelnummer niet meer zichtbaar zijn! 
Later meer, o.a. over het klaarmaken, vullen en aanleveren van de EWK’s 
(bevruchtingskastjes). Komt ook tijdig op de VCI-website.  -  
 
 

Een bezoekje aan ‘Vlieland’ 
Klik hier voor het verslag van bestuurslid Ben Hilderink van zijn bezoek in juli aan 
Carnicabevruchtingsstation ‘Bomenland’, zijn gesprek met beheerder Jan den Ouden, en wat vragen 
achteraf. Bens verslag staat bij ‘Leesvoer’ op onze site. 
 

Mentoren gaan Zoomen 
Door Corona verviel vorig jaar het mentorenoverleg met het VCI-bestuur; dit jaar plannen we het 
voor alle zekerheid digitaal en wel voor dinsdagavond 23 november 2021. De mentoren krijgen 
hierover nog bijzonderheden in een persoonlijk bericht. 
 

Najaars-ledenvergadering 
Ook de najaarsvergadering plannen we in november, eveneens digitaal. Met o.a. een lezing over 
het traject van pas bevruchte koningin naar inwinterbaar volk. Nader bericht volgt.   
 

Materialen ter overname 

Wegens inkrimping van zijn activiteiten biedt Wim Martens allerlei prima materiaal ter overname 
aan. Zie voor details de rubriek Vraag en aanbod op de website. 

 

   Overlijden Harry Töben - 21 juli j.l. 

Harry was in 2004 één van de VCI-grondleggers. Ben Trip had het idee opgevat om 
een praatgroepje op te richten van Carnicaimkers in het noorden. Tijdens de eerste 
bijeenkomst, op de bijenstal en het landbevruchtingsstation in Lemmer, nam Harry 
het voortouw en stelde voor om er een landelijke vereniging van te maken. Harry 
had alles wat daarvoor geregeld moest worden al met een krijtje op het schoolbord 
geschreven. Samen met dat groepje imkers werd dan ook het plan omarmd. Harry 

werd voorzitter en de statuten moesten ook in de provincie Utrecht bekrachtigd worden. De 
vereniging groeide en nieuwe leden traden toe tot het bestuur. Zodra de VCI een goede basis had, 
nam Harry afscheid van het bestuur, maar hij  bleef zich wel actief bezig houden met de 
verschillende activiteiten. 

Door de vele vernielingen op de bijenstal in Lemmer en het 
overlijden van zijn vrouw, koos Harry ervoor om in de stad 
Groningen te gaan wonen, om daar de laatste jaren van zijn 
leven te genieten. De bijen lieten hem echter niet los en hij was 
dan ook een echte mentor voor zijn kleinzoon Thijs. Als trotse opa 
heeft hij daaraan veel plezier beleefd. Na een afnemende 
gezondheid is Harry Töben op 78-jarige leeftijd overleden. 

                                                                                                                                                          -Jan Kruit- - 
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