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1 PRETTIGE FEESTDAGEN 

 
Figuur 1 bron foto: Pixabay 

Het bestuur wenst jou en je familie prettige feesten en een vreugdevol 2023. Een 

jaar vol zacht gezoem en zeemzoete imkerervaringen.  

2 AGENDA  

2.1 Vrijdag 27/1/2023 om 19u30  “Landbouw en imkerij verenigbaar?” door Dirk 

Baets en 1ste buitengewone algemene vergadering 

Locatie : Ons vergaderlokaal  

Dirk Baets is al een aantal jaren actief als imker bij onze collega-imkers van 

Broechem.  Om nu te starten met imkeren is geen evidente keuze.  Verarming 

bloemenweide, intensieve landbouw, gebruik van sproeimiddelen in de landbouw, 

klimaat dat bokkesprongen maakt….  Genoeg redenen om te kijken hoe we het 

imkeren kunnen combineren met de landbouw.  Tenslotte waren onze voorouders 

vaak landbouwers/tuiniers, die naast het veldwerk ook imkerden.  De tijden en 

technieken zijn helemaal veranderd. Kunnen we nu de 2 zaken met mekaar 

verzoenen? Dirk heeft een opleiding in het “boerenkot” van de Gents universiteit 

doorlopen, en kan dit onderwerp langs verschillend kanten belichten. 
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1ste buitengewone algemene vergadering 

Als VZW moeten we onze statuten aanpassen aan de nieuwe Wetgeving van 

Vennootschappen en Verenigingen. Het voorstel tot wijziging van de statuten zal 

ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. We werken nog 

volop aan de aanpassing van de statuten en sturen jullie meer details zodra 

beschikbaar.  

2.2 Zondag 19/2/2023 om 14u30  Statutaire vergadering en 2de buitengewone 

algemene vergadering 

 

Locatie : Ons vergaderlokaal  

Statutaire algemene vergadering 

Als VZW moeten we jaarlijks onze statutaire 

vergadering houden en in 2023 wordt dat weer iets 

speciaals. 

Op de agenda staan volgende punten :  

1) We openen met een glaasje schuimwijn of 

fruitsap. Dit maal worden er ook hapjes 

geserveerd!  

2) Jaaroverzicht 2022 door de voorzitter Stevens 

Jan 

3) Toelichting bij de jaarrekening door onze 

kassier Benny. Hij geeft je een overzicht van 

alle inkomsten en uitgaven in 2022. Vervolgens 

wordt aan de vergadering de goedkeuring van de jaarrekening van “De Krainer 

Bieënvrienden VZW” over het boekjaar 2022 gevraagd. 

4) Kwijting van de bestuurders 

5) Voorstelling van de begroting 2023. Een overzicht van de voorziene 

ontvangsten, en uitgaven. Vervolgens wordt aan de algemene vergadering 

gevraagd om de begroting 2023 goed te keuren.   

6) (her)verkiezing van een aantal bestuursleden. 

a. Het mandaat van volgende bestuurders loopt ten einde op de algemene 

vergadering en zij stellen zich opnieuw verkiesbaar: 

i. ondervoorzitter Mannaerts Julien 

ii. secretaris Lembreght Johan 

iii. toezichter Vallons Francois 

iv. bestuurslid De Temmerman Luc 

v. bestuurslid Somers Filip 

Figuur 2 Gezondheid ! (foto pixabay) 
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vi. bestuurslid Vanderbiest Sabine 

vii. bestuurslid Vervloesem Jeroen 

b. Imkers kunnen zich ook kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.  

Daarvoor sturen zij een mail naar de voorzitter.     

7) Varia en rondvraag naar suggesties. 

 

2de Buitengewone algemene vergadering tot wijziging van de statuten 

 

Om de wijziging aan de statuten te kunnen goedkeuren moet bij een eerste 

oproeping minsten 2/3 van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal dit quorum niet gehaald worden op de vergadering 

van januari. Daarom voorzien we deze tweede buitengewone algemene 

vergadering. Bij een tweede algemene vergadering is dit aanwezigheidsquorum 

niet van toepassing. We sturen jullie later nog bijkomende informatie.  

Na dit formele stuk voorzien we nog:  

• een videofilm over een actueel onderwerp. 

• koffie en pannenkoeken 

• een gratis tombola. Voor de aanwezige leden zijn er mooie en nuttige 

prijzen. Zowel de startende als de meer ervaren imkers kunnen kiezen uit 

het assortiment imkermateriaal.  

3 MEDEDELINGEN  

3.1 IMKERSCURSUS 2023 

 

De kogel is door de kerk!  In 2023 organiseren we opnieuw een beginnerscursus 

voor bijen-en natuurliefhebbers. 
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Onze imkerscursus voor beginners zal starten op 25 februari 2023 in de 

vergaderzaal naast onze educatieve bijenstand in Huldenberg.  

De ervaring van de vorige jaren leert dat de cursus snel volzet is. We vragen 

daarom aan de leden om in hun familie- en vriendenkring mogelijke potentiele 

kandidaat-imkers aan te spreken/schrijven. Geef hun de nodige info.  We geven 

hierbij de mensen uit onze buurt de kans om snel eerst in te schrijven. 

 

Kort-seminarie voor beginnende imkers 

 

Data:       - Theorielessen: 25/2/2023 en 25/3/2023 

- Praktijklessen 29/4/2023 en 27/05/2023 

-  

 
Figuur 3 cursisten aan het werk op de educatieve bijenstand te Huldenberg 

 

Erkende imkerspecialisten geven deze seminaries voor beginnende imkers 

gespreid over twee zaterdagen in auditorium, gevolgd door praktische 

trainingssessies op de educatieve bijenstand waarbij ook de cursisten de handen 

uit de mouwen moeten steken. Hierna wordt gedurende het ganse jaar 2023 een 

blijvende en sterke omkadering voorzien in clubverband door de ervaren imkers 

bij de ‘Krainer Bieënvrienden’. 

Er is geen voorafgaande imkerervaring nodig om deze opleiding aan te vatten. 

Alle basisinformatie die nodig is om te starten met imkeren komt aan bod in deze 

doelgerichte opleiding, die de cursist voorbereidt om in 2023 te beginnen imkeren. 

De seminaries gaan door op de educatieve bijenstand van de Krainer 

Bieënvrienden VZW te Huldenberg. 
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Boerderij Hof ten Bosch, de Limburg Stirumlaan 66, 3040 Huldenberg. 

 

De opleiding wordt aangeboden aan 92€, waarvan 2€ wordt doorgestort naar het 

Insectenallergiefonds van de KULeuven voor ondersteuning van 

allergieonderzoek. De inschrijvingsprijs omvat cursusmateriaal, lunches en drank 

evenals deelname aan de activiteiten van de vereniging gedurende het jaar 2023 

(maandelijkse vergaderingen, praktijklessen aan de bijenstand …) 

Er worden maximum 50 cursisten aanvaard. 

  

Inschrijven kan op www.krainer.be vóór 15 februari 2023. 

Bijkomende inlichtingen op www.krainer.be.  

 

3.2 VARROABESTRIJDING 

De periode van Kerstmis en Nieuwjaar is de periode om een varroabestrijding met 

oxaalzuur uit te voeren. Begin december heeft het flink gevroren zodat er nu een 

redelijke kans is dat onze volkeren broedvrij zijn of alleszins weinig broed hebben. 

Dus ideaal voor de varroabestrijding. Op de website van de universiteit van 

Wageningen wordt piekfijn uitgelegd hoe je moet tewerk gaan.  

 

3.3 Lidgeld 2023  HERHALING voor laatbetalers !!!!! 

 

Als je lid of bijlid wil blijven bij onze club, kan je best nog je bijdrage storten. 

In januari 2023 kijken we de lijsten na, en degenen die niet betaalden worden uit 

de mailing- of adressenlijst geschrapt.  Je zal dan dus geen ledenblad of KONVIB-

blad meer ontvangen. 

 

 

 

 

 

We moeten de lidgelden tijdig innen om alles administratief in orde te kunnen 

brengen (o.m. met de KonVIB).  Voor wie nu nog moet betalen kunnen we niet 

meer garanderen dat hij/zij het januarinummer van het tijdschrift van de KonVIB 

nog zal ontvangen.  

 

Ondanks de hoge inflatie blijft het lidgeld ongewijzigd.   

• De gewone leden betalen nog steeds €30. Dit geeft recht op deelname aan 

alle activiteiten en voordelen geboden door de vereniging.  Je ontvangt ook 
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regelmatig het maandblad van de KonVIB en ons verenigingsblad "Blij met 

een Bij".  

• De bijleden betalen € 10. Dit geeft recht op deelname aan alle activiteiten 

en voordelen geboden door de vereniging. Je ontvangt tevens ons blad “Blij 

met een Bij” . 

Betaal op rekening nr. BE 68 9731 3155 1434  

van De Krainer Bieënvrienden VZW.  

Vermeld op je overschrijving :  

 " (bij)lid + naam en voornaam  + aantal ingewinterde volken”   
Betalingen gebeuren soms door familieleden of vrienden en dan is het niet 

duidelijk voor onze kassier Benny Putzeys wie zich eigenlijk inschrijft. Vandaar 

dat het belangrijk is je naam te vermelden.   

Betalingen bij voorkeur via overschrijving en niet in cash.  

Gelieve ook het lidmaatschapsformulier in te vullen, zo zijn we zeker dat we 

actuele gegevens van je hebben. Dit kan door hier te klikken (dan kom je 

automatisch in het formulier terecht) of via de website www.krainer.be   

Wie over geen computer beschikt kan het formulier (opgenomen achteraan in dit 

tijdschrift) invullen en dit opsturen per post naar onderstaand adres :  

o De Krainer Bieënvrienden VZW,  

o T.a.v. Putzeys Benny  

o Kortrijksestraat 343 

o 3010 Kessel-Lo 

We vragen jullie om het aantal ingewinterde bijenvolken te melden.  Dit is 

belangrijk om het belang van de imkerij te onderstrepen.  Dit heeft ook gevolgen 

voor de toekenning van Europese subsidies voor de imkerij.   
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Inschrijvingsformulier: De Krainer Bieënvrienden VZW 

(Gelieve dit formulier enkel te gebruiken als je geen computer hebt en het elektronisch 

formulier te gebruiken als je wel een computer hebt).  

 

Voornaam en Naam : ......................................................................... 

  

wonende te straat + nr ......................................................................... 

  

gemeente en postnummer  ..........     .......................................................... 

 

Emailadres:   ………………………………………………….. 

Telefoonnummer …………………………………………………… 

Geboortedatum imker .................................................................... 

Aantal bijenvolken op 

30/11/2022 

 

Locatie van de bijenvolken 

 

Aansluitingsnummer FAVV 

.................. 

  

…………………………………………………… 

                                                     

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

betaal door storting op rekeningnummer  IBAN  BE 68 9731 3155 1434 

voor het volgende en duidt het nodige aan: 

 

Gewoon lid [omvat lidgeld KonVIB (maandblad) en 

aansluiting Krainer Biëenvrienden ( incl. boekje Blij 

met een Bij)] 

30 Euro   

Bijlid [aansluiting Krainer Bieëenvrienden VZW als 

Bijlid (incl. het boekje Blij met een Bij )] 

10 Euro   

 

Voor het privacybeleid van De Krainer Bieënvrienden VZW verwijzen we naar 

www.krainer.be1 

 

 
1 De door jou ingevulde gegevens zullen worden gebruikt in het kader van het beheer van de vereniging, om je informatie 
mee te delen over de vereniging of die interessant is voor imkers. De informatie zal ook meegedeeld worden aan de 
KonVIB o.m. voor het maandblad. Het aantal bijenvolken zal door de KonVIB op anonieme basis worden meegedeeld aan 
de overheid in het kader van de verdeling van overheidssubsidies. De informatie wordt niet gebruikt voor commerciële 
doeleinden. 
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4 ONZE SPONSORS 

  
 

  

 

 
 

 



~ 12 ~ 
 

 

 

 

FRANK ROOBAERT 
 DIESTSESTEENWEG 322 

3010 KESSEL-LO 

016/26 00 37 kessel-lo@argenta.be 

FSMA 103941 cA-cB O.N. 0892.454.240  

 

 

 

 

  

Janseniusstraat 10 

3000 Leuven 

016/22.84.54 

Info.nectar@skynet.be  

 

 

In samenwerking met BIJENHOF bvba Openingsuren:  

Zie website Nectar 

 

 

 

 

 

 

 



~ 13 ~ 
 

 
 

 

Mechelsesteenweg 1117 
3020 Winksele 
 

 

 

 

 

 

 

met eigen 
artisanale 
beenhouwerij 
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Verantwoordelijke uitgever:  

De Krainer Bieënvrienden 

VZW 

Rijweg 8 

3020 Herent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweemaandelijks tijdschrift 

Afgiftekantoor LEUVEN 1 Erkenningsnummer 808002 
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