VCI-nieuwsbrief 2022 nr. 1 (14 maart)
Van de penningmeester
Contributie 2022 - Na het versturen van de facturen is er al door een grote groep betaald.
Complimenten. Ook hebben velen de machtiging ingevuld en via scan of foto teruggestuurd.
Geweldig.
Wil wie nog niet heeft betaald ,het factuurnummer precies overnemen, dus mét de punten,
voorbeeld: 1.2022.123. Je lidmaatschapsnummer mag er eventueel extra bij. Graag overmaken
voor het eind van deze maand.
Voor ING-ers: De automatische incassering is voor leden die bankieren bij de ING niet goed
verlopen, d.w.z. zij hebben het geld gehouden en de VCI mag nog een poging doen; rond de 25 e
maart.

Subsidie op aankopen van P- of F1-moertjes – hoe en wat?
Net als vorig jaar kunnen VCI-leden subsidie krijgen bij aanschaf van een Carnica-P of
F1-moer, in Nederland geteeld en bij levering al ingevoerd in een volkje . Per lid is de
subsidie op de moer €25 voor 1 P-moer of €15 voor een F1 (max. 2 stuks). Let op:
het volk(je) waarin je moer wordt ingevoerd moet apart worden betaald en valt
buiten de subsidie. De aanvraag kan worden gedaan van 15 maart t/m 20 april
2022.
o

Hoe vraag je de subsidie aan?:
Je zoekt zelf een leverancier* (teler of teeltstation). Daarmee maak je een
afspraak voor de prijs en de levering. Pas daarna vraag je per mail subsidie
aan bij het secretariaat. Vermeld in die mail wie je leverancier is én of het gaat
om 1 P-moer of 1 dan wel 2 F1’s, altijd ingevoerd te leveren. De mail geldt dan
als aanvraag voor de subsidie op de moer(en).
*Een lijst van VCI-mentoren/telers incl. woonplaats en bereikbaarheid vind je hier.

o Na de levering: teeltkaart opsturen
Vraag bij de levering van een ingevoerde P-moer aan de teler om de
bijhorende teeltkaart. Heb je ingevoerde F1’s gekocht, vraag dan om een
kopie van de teeltkaart van de moeder van de gekochte F1 (die moeder kan
ingeval van 2 F1’s natuurlijk verschillen). Mail de scan(s) van de teeltkaart(en)
naar het secretariaat, waarna de subsidie wordt overgemaakt. NB: Is scannen
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lastig, stuur een afbeelding van de gevraagde teeltkaart(en) dan per post:
Bosweg 12, 6704 AM Wageningen.
Voor je vragen kan je gebruik maken van ons contactformulier.

Cursus Volken beoordelen
Op zaterdag 7 als op zondag 8 mei geeft Dirk Ahrens Lagast, Imkermeister uit
Würzburg, voor VCI-leden en op kosten van de VCI, eendagscursus in het
beoordelen van volken, met het oog op selectie. Ze worden gegeven bij Tieme
Wanders, in De Krim (Ov.). Aanmelden uiterlijk 20 april bij de secretaris, onder
vermelding van je voorkeursdag, zaterdag of zondag. Wacht op de factuur voor
betaling (=€15,- , voor lunch en consumpties). Om samen rijden makkelijker te
maken krijgen deelnemers tijdig een overzicht toegestuurd van de deelnemers van
‘hun’ cursusdag.
.

KI-sessies 2022
René van der Molen organiseert via de VCI dit jaar 2 sessies: 4 juni in Boxtel en 25
juni in Tull en ’t Waal. Nadere informatie, o.a. over aanmelding en betaling, komt
binnenkort op de website.
Imkers in het noorden van het land kunnen René persoonlijk benaderen.

! Hulp bij voorbereiden van EWK’s
In april komen op de website een aantal tips over telen en
voorbereiding en vullen van EWK’s, alles gericht op zo groot mogelijk
succes bij de bevruchting van je moertjes.

Enkele berichten:
o In 2022 zijn er geen doppenprojecten in Tull en ’t Waal.
o De Ruiner Imkers melden: Landelijke Bijen Boel Avond op vrijdagavond 25
maart in Ruinen in Hotel Restaurant Hotel Kuik, Brink 13,Ruinen. Inbreng
van goederen is nog mogelijk. De veiling begint om 20.00 uur precies, de zaal
is open vanaf 18.30 uur om de spullen te kunnen bekijken. Inbrengen van
goederen op donderdagavond 24 maart van 18.00 - 20.00 uur, of in overleg.
Na afloop van de veiling kunt u de gekochte spullen meteen meenemen..
Graag contante betaling! Nadere informatie: 06 31249274
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