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1 AGENDA
1.1 Vrijdag 4/6/2021 om 19u30: “Statutaire vergadering”

Locatie: “PC-HOME”
Traditioneel houden we onze statutaire
vergadering bij aanvang van het nieuwe jaar. De
corona heeft het anders bepaald. We hebben dit
moeten uitstellen, maar zullen de vergadering nu
via videoconferentie laten verlopen. Juridisch is
dit toegelaten.
Onze agenda is wel licht gewijzigd nl.: drink,
pannenkoeken, koffie en tombola zijn er dit jaar
niet bij. Op de agenda staan volgende punten:

Figuur 1 afbeelding via Pixabay

1) Jaaroverzicht 2020 door de voorzitter Stevens Jan
2) Kasverslag door onze kassier Benny: Een overzicht van alle inkomsten en
uitgaven wordt gegeven en toegelicht. Alle leden kunnen vragen stellen.
Vervolgens wordt aan de vergadering de goedkeuring van de jaarrekening
van “De Krainer Bieënvrienden VZW” over het boekjaar 2020 gevraagd.
3) Kwijting van de bestuurders
4) Voorstelling van de begroting 2021. We geven een overzicht van de
voorziene ontvangsten, alsook de geplande uitgaven. Vervolgens wordt aan
de algemene vergadering gevraagd om de begroting 2021 goed te keuren.
5) Verkiezing van een deel van het bestuur. Het mandaat van volgende
bestuursleden eindigt op deze algemene vergadering en ze stellen zich
herverkiesbaar:
o Ondervoorzitter : Julien Mannaerts
o Secretaris : Johan Lembreght
o Toezichter : Francois Vallons
o Bestuurslid : Luc De Temmerman
6) Verkiezing van bijkomende bestuursleden: Onze club (VZW) heeft de
mogelijkheid om zijn aantal bestuursleden te verhogen of verminderen . We
willen de continuïteit van het bestuur en de clubwerking verzekeren. Daarom
geven we de leden de kans om zich kandidaat te stellen.
o 2 leden hebben zich al kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie nl.
Filip Somers en Sabine Van der Biest.
o Andere geïnteresseerden kunnen zich ook kandidaat stellen, en moeten
zich dan melden bij de voorzitter Stevens Jan. Doe dit via email.
7) Varia
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Op de algemene vergadering gaan we ook een rondvraag doen naar suggesties
voor voordrachten en i.v.m. de werking van de vereniging. Neem dus deel en laat
je mening kennen. Heb je vragen, noteer ze alvast. We willen graag jouw input
kennen.
Aangezien we werken via videoconferentie zal de stemming verlopen via
handopsteking via het videoconferentieprogramma Teams. Je vindt deze optie in
de toepassing TEAMS. Normaal verschijnt het menu met het handje als je met je
muis beweegt. Als je dan
op het handje klikt steek je
je hand op. Klik je een
tweede keer op het handje,
dan haal je je opgestoken
hand weg. Overeenkomstig de statuten zijn gewone leden stemgerechtigd en
hebben bijleden een adviserende stem.
Leden, die niet over een PC beschikken of die niet kunnen deelnemen, kunnen een
volmacht sturen naar de voorzitter, met vermelding van de persoon, die in hun
plaats mag stemmen.
Instructies (om in te loggen op de TEAMS videoconferentie) zullen via mail
verstuurd worden, een aantal dagen voor de vergadering.:
Je stuurt de ondertekende volmacht naar de voorzitter (adres zie vooraan in dit
boekje).
Ik ondergetekende lid van de Krainer Bieënvrienden VZW:
Geeft aan collega-imker
………………………….…………………………………………….
volmacht om in mijn plaats deel te nemen aan de statutaire algemene
vergadering van 2021 van de Krainer Bieenvrienden VZW
Datum + naam in drukletters : ………………………………………………..
Handtekening :
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1.2 Zondag 27/6/2021 om 9u30: “Aziatische hoornaar” door Dominique Soete

Locatie: “PC-HOME”
De Aziatische hoornaar. Het lijkt wel een “ver van mijn bed show”. Maar vergis
je niet en lees eens het verhaal van Johan en Jan. (zie verder)

Figuur 2: Aziatische hoornaar (foto Frederik Lembreght)

Om iedereen nog eens op het grote gevaar
te wijzen, besteden we nog een
vergadering aan dit beestje. Dominique
zal jullie vertellen welk verwoestend
effect de hoornaar heeft op naburige
bijenvolken. De nadruk wordt deze keer
vooral op het praktische aspect gelegd.
Zien we Aziatische hoornaars aan onze
bijenvolken, wat zijn dan de stappen die
we moeten ondernemen. Doel is: het
elimineren van de Aziatische hoornaars
en zijn nesten. We moeten onze bijen
beschermen tegen deze aanvallers en ze
dus niet laten betijen. Opsporen en
elimineren is de boodschap !

Dominique
VESPAWATCH samen met Karel Schoonvaere.

Soete

is

de

man

van

Dominique zal graag zijn kennis en ervaringen met ons delen.
Heb je vragen, noteer ze alvast. We willen graag jouw input kennen.
Instructies om in te loggen op de TEAMS videoconferentie zullen via mail
verstuurd worden een aantal dagen voor de vergadering.:
1.3 Praktijkles “Opsporing Aziatische hoornaar” door Jeroen Vervloesem

Na onze voordracht over de Aziatische hoornaar, is het nuttig om een opsporing
in praktijk om te zetten. Jeroen Vervloesem heeft vorig jaar samen met enkele
collega’s hard gezocht achter hoornaarsnesten in Leuven en ze ook gevonden.
We plannen een praktijksamenkomst, maar kunnen daar nog geen datum op
vastpinnen.
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In juli zullen we naar een locatie gaan, waar een lokpot opgesteld staat, en waar
Aziatische hoornaars gesignaleerd zijn. We zullen jullie dan via mail datum, uur
en
plaats
doorgeven. Met
deze praktijkles
moeten we snel op
de bal spelen.
Leden, die geen
pc hebben, en
toch de praktijkles
willen bijwonen,
kunnen
de
voorzitter
verwittigen.
Figuur 3: nest van Aziatische hoornaar vorig jaar gevonden in Leuven (foto Hannelore Smitz)

Uitnodiging via mail of telefoon in de maand juli een aantal dagen op
voorhand.
1.4 Zondagmatinees”

Locatie: “PC-HOME”
Voorlopig blijven we onze zondagmatinees via de videoconferentie organiseren.
Noteer alvast volgende data :
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.
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2 Mededelingen
2.1 “Aziatische hoornaar”

Figuur 4: Aziatische hoornaar gevangen in wespenval op 9 mei
2021

Lente 2021 ! Onze secretaris Johan
heeft in een wespenval op zijn
bijenstand in Archennes een Aziatische
hoornaarkoningin gevangen. Proficiat
aan de hoornaar-jager. Dit is één nest
minder en duizenden bijenlevens
gespaard. Hoornaarkoninginnen kan je
enkel vangen in het voorjaar als de
koningin het primaire nest bouwt en zelf
eten moet zoeken voor de larfjes. Eens
de eerste hoornaarwerksters geboren
vliegt de koningin niet meer uit. Een
wespenval is dan ook maar gedurende
een paar weken in het voorjaar nuttig om
hoornaarkoninginnen te vangen.

13 mei 2021 krijg ik (Jan Stevens) een telefoon van een buurvrouw (500m verder
in mijn straat). Ze heeft een klein nestje in haar garagebox. Ik spring mijn fiets
op om eens te gaan checken. Op het eerste zicht geen leven te bespeuren. Ik blaas
voorzichtig in het papieren cocon, en jawel, een nerveuse Aziatische hoornaar
verschijnt.
Ik heb nest plus koningin in een plastieken pot
gestopt, en meegenomen.
Ik heb ook een melding geplaatst op de website :
https://vespawatch.be/
Je moet een foto sturen , alsook info over plaats
en tijdstip.
Dit was 500m van mijn bijenstand, en zo zit mijn
bijenstand in het jachtgebied van de hoornaar.
De hoornaar kan overal zitten. Kijk dus uit naar
primaire nesten in tuinhuizen, garage-boxen enz.
Het opruimen van zo’n primair nest is eenvoudig
en relatief makkelijk.
Wees alert en check regelmatig je bijenstand !
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Figuur 5: primair nest van een hoornaar
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In samenwerking met

BIJENHOF bvba
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