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1 AGENDA
1.1 Corona !

Eindelijk kunnen we opnieuw samenkomen in ons
vertrouwd vergaderlokaal bij de Seppe. Eensklaps
alle remmen los ? Neen we blijven voorzichtig.
Maar we gaan genieten van de gezellige
samenkomsten.

1.2 Vrijdag 8/4/2022 om 19u30: “Koninginnenteelt” door Reynaers Albert

Locatie: Ons vergaderlokaal “Onder de toren”
We hebben onze vriend Albert Reynaers uit Genk uitgenodigd om zijn werkwijze
van koninginnenteelt uit te leggen.
Met deze teelt willen we van een goede koningin, die alle goede en gewenste
eigenschappen heeft, jonge moeren kweken. Hiermee willen we de kwaliteit van
onze volken verbeteren. Het doel is: zachte bijen, sterke volken, goede
honingproductie en een betere weerstand tegen de varroamijt. Als kleine imker
kan je zo al aan
selectie doen.
Imkers die in mei
zelf eens moeren
willen
kweken,
hebben nog de tijd
om alles voor te
bereiden.
We zijn een aantal
jaren geleden eens
op bezoek geweest
bij Albert in Genk.
We zijn heel goed
ontvangen,
en
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kregen een leuke rondleiding op zijn bijenstand. Ook koninginnenteelt is toen ter
sprake gekomen. Hij zal er nu in detail op ingaan. Albert ziet zich in de eerste
plaats als een koninginnenkweker. Hij vindt het een leuk en boeiend aspect van
het imkeren. Imkers die al eens moeren gekweekt hebben, kunnen met hun vragen
bij Albert terecht.
1.3 Zondag 29/5/2022 om 14u00 : “Statutaire vergadering”

Locatie: Ons vergaderlokaal “Onder de toren”
Eindelijk kunnen we onze statutaire vergadering laten doorgaan in ons lokaal.
We geven de vergadering een extra feestelijk tintje.
Op de agenda staan volgende punten :
1) We openen met een glaasje schuimwijn of fruitsap. Dit maal worden er ook
hapjes geserveerd!
2) Jaaroverzicht 2021 door de voorzitter Stevens Jan
3) Kasverslag door onze kassier Benny: Een overzicht van alle inkomsten en
uitgaven in 2021. Vervolgens wordt aan de vergadering de goedkeuring van
de jaarrekening van “De Krainer Bieënvrienden VZW” over het boekjaar 2021
gevraagd.
4) Kwijting van de bestuurders
5) Voorstelling van de begroting 2022. Een overzicht van de voorziene
ontvangsten, en uitgaven. Vervolgens wordt aan de algemene vergadering
gevraagd om de begroting 2022 goed te keuren.
6) Varia en rondvraag naar suggesties.
7) We tonen een videofilm over een actueel onderwerp.
8) We laten de Seppe aanrukken met koffie en pannekoeken
9) Afsluiten doen we met een gratis tombola. Voor de aanwezige leden zijn er
mooie en nuttige prijzen. Zowel de startende als de meer ervaren imker kunnen
kiezen uit het assortiment imkermateriaal.
Leden, die niet kunnen deelnemen, kunnen een ondertekende volmacht sturen (per
mail of brief) naar de voorzitter, met vermelding van de persoon, die in hun plaats
mag stemmen. (voor adres voorzitter zie vooraan in dit boekje).
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Volmacht
Ik ondergetekende lid van de Krainer Bieënvrienden VZW geef aan collega-imker
………………………….…………………………………………….
volmacht om in mijn plaats deel te nemen aan de statutaire algemene vergadering
van 2022 van de Krainer Bieenvrienden VZW
Datum + naam in drukletters : ………………………………………………..
Handtekening :
1.4 Zondag 26/6/2022 om 14u: bezoek aan “Educatieve bijenstand Sint
Truiden” bij Hubert Swinnen

Locatie: “Provinciedomein Nieuwenhoven” Nieuwenhoven 1, Sint-Truiden
Naar jaarlijkse traditie plannen we een uitstap naar een
bijenstand. Hier zoeken we nieuwigheden. We bezoeken de
imker op in zijn habitat, d.w.z. zijn omgeving waar hij leeft
en werkt met zijn bijtjes. Vaak kijken we dan verrast op, ach
zo los jij dat probleem op. Ook werkmethoden kan je beter
demonstreren in een bijenhal, dat is zoveel duidelijker.
Daarom kozen we dit jaar voor een uitstap naar het
provinciaal domein Nieuwenhoven in Sint Truiden. Hubert
Swinnen verwacht ons daar tegen 14 uur in zijn bijenhal.
Hubert Swinnen, voorzitter van de Koninklijke Imkersbond Sint-Truiden, is reeds
jaren de stuwende kracht van de lokale imkersclub. Een club die heel veel
activiteiten voor zijn leden organiseert : waswafelen, koniginneteelt …. Zo ook is
hij de bezieler van de educatieve bijenstand op het domein. Kortom een man met
een heel rijke imkerervaring, die dat ook graag deelt met alle natuurliefhebbers.
Nadien om 17u30 kunnen we in de brasserie ‘t Kelshof op het domein iets drinken
en eten. Graag een mail naar de voorzitter als je meegaat met vermelding of je mee
gaat eten (plus aantal personen).
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Mensen kunnen ook samenkomen om 12u50 bij de voorzitter Jan, Rijweg 8 te
Herent (Gsm 0476/08.15.33).
We vertrekken dan stipt om 13u vanuit Herent.
1.5 Zondagmatinees

Samenkomst op educatieve bijenstand: de Limburg Stirumlaan 66 te 3040
Huldenberg
We plannen traditiegetrouw zondagmatinees vanaf april tot juli op onze educatieve
bijenstand te Huldenberg.
Parkeren doen we voor de boerderij op de ruime parking.
We komen samen in de zaal en bespreken de vragen/problemen van de imkers.
Nadien gaan we bijenvolken controleren. De vergaderingen starten telkens om
9:30 en we sluiten af rond 12u. Noteer volgende data in je agenda:
24/4/2022

8/5/2022

22/5/2022

5/6/2022

19/6/2022

3/7/2022

17/7/2022

2 MEDEDELINGEN
2.1 “Waswafelen” in april 2022

Leden, die hun bijenwas willen wafelen, brengen hun was binnen bij de voorzitter.
De wasblokken moeten in kleine blokjes aangeboden worden. Zo kan de was
sneller en makkelijker gesmolten worden. Bij het binnenbrengen prikken we dan
een datum vast om te komen waswafelen.
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2.2 Vervolg beginnerscursus

We hernemen ook onze beginnerscursus.
Cursisten, noteer alvast volgende data in jullie agenda:
- Zaterdag 23/4/2022 om 13u30 : herhalingsles over de geziene materie en vragen
van de cursisten worden beantwoord
- Zaterdag 7/5/2022 om 13u30 : praktijkles 1 met nadien een open-boek examen
- Zaterdag 4/6/2022 om 13u30 : praktijkles 2 met nadien een receptie en de
uitreiking van de getuigschriften.
2.3 Extra verzekering nemen of niet ?

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. Dit kost 73 € per jaar. Leden maken zelf uit indien ze hiervoor
willen inschrijven, het is dus niet verplicht. Deze polis is door iedereen
consulteerbaar op de website van de KonVIB. (TABBLAD ARCHIEFDOWNLOADS).
Intekenen op de verzekering kan VOOR 1 Mei 2022 door overschrijving van 73€
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 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 bij uw eigen familiale verzekering of ze deze risico’s dekt indien u ook
honing verkoopt. Indien u honing verkoopt en de verzekering dekt dit niet dan kan
de verzekering moeilijk doen bij iedere calamiteit waarin bijen betrokken zijn, ook
al heeft dit niets met honing verkoop te maken. 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.
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3 ONZE SPONSORS
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3010 KESSEL-LO
016/26 00 37
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FSMA 103941 cA-cB

O.N. 0892.454.240
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In samenwerking met

BIJENHOF bvba
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