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1 CORONA 2021 

1.1 Vaccinatie komt op kruissnelheid ! 

Waarschijnlijk zijn de oudere imkers en hun 

huisgenoten al gevaccineerd.  Zij zullen bij 

besmetting niet ziek worden.  Zij blijven wel 

mogelijke doorgevers van het virus. 

Dus ja, wij zullen nog een tijdje via de 

computer vergaderen. 

Zodra het kan kunnen we fysische 

vergaderingen organiseren voor zij, die al 

gevaccineerd zijn.    

Denk aan je gezondheid en die van je familie, 

vrienden en buren.  

2 AGENDA 

2.1 Vrijdag 23/4/2021 om 19u30: “Waarnemingen aan het vlieggat”  door Erwin 

Hoebrechts 

Locatie: “PC-HOME” 

In ons vorige ledenblad hadden we Dirk Cristael 

aangekondigd als spreker.  Dirk kan deze voordracht 

echter niet geven.  Daarom zal Erwin de voordracht 

verzorgen.  Erwin is een ervaren imker met een grote 

wetenschappelijke kennis.  Op onze cursussen geeft hij 

ook leuke en leerrijke voordrachten.   

Waarnemingen aan het vlieggat is een actueel thema 

voor de maanden april en mei! Meestal zal de imker zijn 

bijenkasten openen om te controleren of alles ok is.  Er 

zijn echter ook zaken die je aan de buitenkant kan ontdekken en die je veel 

vertellen over de toestand in je bijenvolk. 

Heb je vragen, noteer ze.  Je kan het antwoord van de specialist krijgen. 

Instructies om in te loggen op de videoconferentie zullen via mail verstuurd 

worden een aantal dagen voor de vergadering. 

  

Figuur 1: Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay 
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2.2 “Zondagmatinees”   

Locatie: “PC-HOME” 

Voorlopig blijven onze bijen rustig binnen bij dit gure weer. 

Vergis je niet, als de temperaturen zachter worden, moeten de bijen en imker klaar 

staan voor de fruitbloesem en de koolzaaddracht.      

Zoals voorgaande jaren richten we ons tot de startende imker op onze 

zondagmatinees, of de imker die al iets meer ervaring heeft, en toch nog vragen 

heeft. 

Telkens zal een bepaald item dat relevant is voor de tijd van het jaar in de kijker 

geplaatst worden. Heb je nog andere vragen/problemen, dan kunnen die natuurlijk 

ook behandeld worden.   

Ook hier zullen we pas fysische vergaderingen organiseren, als het kan gebeuren 

in corona-veilige condities.  Dus voorlopig zullen we 

via webinar vergaderen. 

Noteer alvast volgende data :  

25 april 2021 om 9u30 tot 12u 

  9 mei 2021 om 9u30 tot 12u 

23 mei 2021 om 9u30 tot 12u 

  6 juni 2021 om 9u30 tot 12u 

20 juni 2021 om 9u30 tot 12u 

  4 juli 2021 om 9u30 tot 12u 

18 juli 2021 om 9u30 tot 12u 

Instructies om in te loggen op de videoconferentie zullen via mail verstuurd 

worden een aantal dagen voor de vergadering. 

3 Mededelingen 

3.1 “Zwermen”   

We hebben een website, die buitenstaanders consulteren om imkers te contacteren.  

Vaak willen ze een bijenzwerm melden en vragen ze ons om die te scheppen. 

Imkers, die interesse hebben om zwermen te scheppen, kunnen zich opgeven. 

Geef me je naam en gsm-nummer. Stuur het me via WHATSAPP door naar 0476 

08 15 33  
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Ik stop je in de WHATSAPP-groep  “zwermen 2021”. 

De lijst van 2020 ga ik niet meer gebruiken, want ik wil 

graag de bevestiging van de kandidaten hebben voor 

2021.  

Zodra ik een telefoontje voor een zwerm krijg, stuur ik 

jullie foto + adres + gsm-nummer door. 

De eerste imker , die kan/wil mag de zwerm scheppen. 

Meldt dit dan wel in de whatsapp-groep ! 

Graag wil ik wel van jullie weten, wie de zwerm 

geschept heeft, en hoe vlot het is verlopen. 

3.2 “Verzekering”   

Zoals aangekondigd heeft het KonVIB-bestuur een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitgewerkt die thuis imkeren en 

honingverkoop dekt. Hieronder de tekst die ook door de voorzitter van de KonVIB 

werd gecommuniceerd aan alle leden. In deze tekst staat ook een link naar de 

details (polissen). 

Deze bijkomende verzekering dient apart en rechtstreeks betaald te worden aan 

KonVIB, ze maakt geen deel uit van het lidgeld. U zal uit de tekst kunnen afleiden 

dat, indien u geen honing verkoopt, deze bijkomende verzekering in principe geen 

meerwaarde biedt. 

 

Het KonVIB vzw verzekeringsplan.  

Het verzekeren van bijenhouden, thuis en in verenigingsverband, is 

verzekeringstechnisch niet zo eenvoudig en na lang onderzoek is gebleken dat we 

hier te maken hebben met verschillende aspecten waarbij men risico’s enkel 

adequaat kan afdekken via verschillende polissen. Binnen KonVIB bestuur 

hebben we de oefening gemaakt en hebben we een oplossing uitgewerkt voor elke 

situatie. We zetten het graag voor u even op een rijtje: 

  

1. Risico’s burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en lichamelijk letsel (LL) 

betreffende activiteiten binnen verenigingsverband. 

  

Deze risico’s zijn gedekt via de verenigingspolis van KonVIB vzw en de kost van 

de verzekering is automatisch opgenomen in het lidgeld dat elk lid betaalt en elk 

lid is dus ook gedekt. Ook mensen (leden en niet-leden) die meewerken op een 

event van de imkersbond zijn gedekt (zgn. vrijwilligers). Onze polis is beschikbaar 

op onze website en kan daar door iedereen geconsulteerd worden. 

https://konvib.be/?page_id=106
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Wat nieuw is sinds 2020, is het feit dat activiteiten van aangesloten bonden 

(provinciaal of plaatselijk) ook beroep kunnen doen op deze verzekering. Dat wil 

concreet zeggen dat plaatselijke bonden of provinciale bonden hun eigen 

verzekeringspolis die BA en LL in verenigingsverband dekt kunnen opzeggen en 

beroep kunnen doen op de KonVIB verzekering. Telkens als u als vereniging een 

activiteit organiseert, dient u dat voorafgaandelijk te melden via het 

contactformulier van onze website. Geef daarbij ook de namen op van eventuele 

vrijwilligers, dan zijn zowel de vereniging als de vrijwilligers gedekt. 

  

2. Risico’s betreffende thuis of op verplaatsing imkeren en verkoop van 

honing. 

  

KonVIB vzw biedt vanaf nu ook een verzekering aan die thuis of op verplaatsing 

imkeren dekt; en hierin is ook de dekking opgenomen van risico’s gerelateerd aan 

honingverkoop. Het gaat hier om een zogenaamde 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering die KonVIB vzw afsluit en elk lid kan 

daartoe intekenen. De kost ervan is 68.83 € per jaar. Leden maken zelf uit indien 

ze hiervoor willen inschrijven, het is dus niet verplicht. In deze annex zitten de 

polissen vervat. We publiceren ze ook op de website. 

https://mcusercontent.com/f7236867f60a102373ac0552b/files/0a3dfaa9-b859-

4f88-a33e-995673cd9f32/Verzekering_beroepsaansprakelijkheid.pdf 

Wenst u dit te doen schrijf dan VOOR 1 Mei 2021 het bedrag 

van 68,83€ over op de rek. nr. van KonVIB vzw (BE74 7330 0346 

0607) met de vermelding van:  VERZEKERING,  uw naam en 

geboortedatum en eventueel  ondernemingsnummer als u die 

bezit.  
Vanaf dan bent u automatisch gedekt. Een ondernemingsnummer hebben is echter 

geen voorwaarde om toe te treden. De verzekering voorziet een franchise tussen 

175 en 1250 €. 

Voor leden die deze verzekering niet bijkomend afsluiten, is de eigen familiale 

verzekering in te roepen bij problemen in verband met thuis imkeren. Controleer 

echter met uw eigen familiale verzekering of ze deze risico’s dekt indien u ook 

honing verkoopt. Als dit laatste het geval is, kan uw familiale verzekering moeilijk 

doen. De ene maatschappij beweert schade aan derden door de imkeractiviteit niet 

meer  te vergoeden vanaf de verkoop van 1 potje honing en andere verzekeringen 

doen dit vanaf 100 potjes. Er is eigenlijk een grijze zone en niemand zet iets op 

papier. 

Risico’s in verband met honingverkoop vallen nooit onder uw familiale 

verzekering. 

https://mcusercontent.com/f7236867f60a102373ac0552b/files/0a3dfaa9-b859-4f88-a33e-995673cd9f32/Verzekering_beroepsaansprakelijkheid.pdf
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3. Wat te doen indien er zich iets voordoet ? 

  

Zowel voor onze verzekering in verenigingsverband als de apart af te sluiten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering is rechtsbijstand voorzien. Dit is 

belangrijk, omdat bij een gebeurtenis oorzakelijk verband moet aangetoond 

worden tussen uw activiteit en de aangerichte schade. In vele gevallen die met 

imkeren te maken hebben, is dat niet zo evident. 

Wat u ook beslist; imkeren met of zonder de bijkomende 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering; KonVIB staat ter beschikking om u te 

helpen. U kan ons daartoe best contacteren via het contactformulier van onze 

website; ook elk schadegeval kan best via deze weg gecommuniceerd worden. 

  

P. Duts                                                                                              

Voorzitter KONVIB 

3.3 “Aziatische hoornaar”   

In 2021 zoeken we mensen, die actief 

mee gaan zoeken naar nesten van 

Aziatische hoornaars. Ze kunnen zich 

melden bij de voorzitter Jan (email : 

janmb.stevens@gmail.com) 

Er zijn vorig jaar een paar nesten 

gevonden en vernietigd in Leuven, maar 

maak je geen illusies : die beestjes 

rukken verder op. 

Controleer op je bijenstand of je geen 

Aziatische hoornaars voor je kasten ziet vliegen. Bekijk de info van Karel 

Schoonvaere, die vorig jaar een uitvoerige voordracht gegeven heeft. We zullen 

later in het seizoen terugkomen op dit onderwerp. 

Figuur 3: Aziatische hoornaar (Frederik Lembreght) 

Figuur 2: nest Aziatische hoornaar (Hannelore Smitz) 

mailto:janmb.stevens@gmail.com
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4 ONZE SPONSORS 

  
 

  

 

 
 

 



~ 10 ~ 
 

 

 

 

FRANK ROOBAERT 
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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 
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