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1 CORONA 2020
1.1 Activiteiten serieus beperkt maar we gaan door via videoconferentie

Corona bepaalt nog steeds ons verenigingsleven. Gelukkig zijn het enkel de imkers
die er last van hebben en niet hun bijen.
Via video-conferenties bieden we jullie nu voordrachten aan. Het is niet evident,
want niet alle lesgevers staan open voor deze manier van lesgeven. Ze hebben
natuurlijk gelijk als ze zeggen dat voordrachten geven voor een pc-scherm nooit
het fysisch vergaderen kan vervangen. Een deel van de menselijke interactiviteit
mis je natuurlijk op die manier maar we voorzien niettemin de mogelijkheid om
tijdens de videoconferentie vragen te stellen. En gelukkig kunnen we op die
manier ons verenigingsleven toch nog laten doorgaan. Natuurlijk missen we de
leuke babbel met collega imkers en voor het biertje, koffietje of wijntje moeten
we zelf zorgen. Maar laten we het positief bekijken, een voordracht volgen vanuit
onze luie zetel, lekker warm thuisblijven, een drankje en knabbeltje naar ieders
keuze en niemand die zeurt dat we niet te laat mogen thuiskomen, toch ook
voordelen niet…..?
Onze
statutaire
vergadering,
die
normaal in januari of
februari gepland is,
zullen we met een aantal
maanden uitstellen. Ja,
pannenkoeken serveren
via videoconferentie is
nu eenmaal niet zo
praktisch.

Figuur 1: De wereld mag dan al gesloten zijn, maar wij gaan door met onze activiteiten.
bron: Edwin Hooper, Unisplash

Ondertussen kijken we
uit naar de vaccinaties
en versoepelingen van
de maatregelen.

We wensen jullie alvast
prettige feestdagen, en denk aan je gezondheid en die van je familie, vrienden en
buren.
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2 AGENDA
2.1 Vrijdag 11/12/2020 om 19u30 : “Stuifmeel , en het oogsten van stuifmeel”
door Hendrickx Rudy

Locatie: “PC-HOME”
Rudy Hendrickx hebben we uitgenodigd om te spreken over zijn stokpaardje : nl
stuifmeel. Rudy is bioloog en dus is de stap naar stuifmeel snel gezet.
Hij zal ons hierover vertellen vanuit wetenschappelijk oogpunt en dat gaat wel
verder dan we meestal horen, maar ook als imker. Hij is een begenadigd spreker
en spreekt met veel passie en kennis.
Het belang van stuifmeel in de natuur en voor onze bijen kan niet genoeg
onderstreept worden.

Figuur 2 bron Robert Thiemann, Unsplash

Onze volken hebben jaarlijks veel pollen nodig, en die moeten ze in hun buurt
zoeken. Is het voldoende? Mogen we stuifmeel oogsten ?
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.
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3 BEGINNERSCURSUS
Nog even geduld voor zij die vorig jaar de beginnerscursus gestart zijn maar hem niet
kunnen afmaken hebben door de CORONA-crisis. In het voorjaar van 2021 herstarten
we de cursus deels via videoconferentie en deels (rekening houdend met de dan van
kracht zijnde maatregelen) in open lucht aan de bijenkasten.

4 LIDGELD 2021 : Herinnering !!!
Velen hebben hun lidmaatschap van onze vereniging al hernieuwd, maar toch nog
even deze herinnering voor zij dit het nog niet hebben gedaan. Stel je betaling niet
langer uit. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat je maandbladen van de
KonVIB mist. Bovendien zorgt dit ook voor extra werk voor onze kassier Benny.
Het bedrag van de lidgelden blijft 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
regelmatig het maandblad van de KonVIB en ons verenigingsblad "Blij met
een Bij".
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• 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” .
Graag betalen op rekening nr. BE 68 9731 3155 1434 van De Krainer
Bieënvrienden VZW. Vermeld op je overschrijving "lid + naam en
voornaam" of "bijlid + naam en voornaam". Betalingen gebeuren soms
immers door familieleden of vrienden en dan is het niet duidelijk voor onze kassier
Benny Putzeys wie zich inschreef.
Gelieve ook het lidmaatschapsformulier in te vullen. Dit kan door hier te klikken
(CTRL Click)(dan kom je automatisch in het formulier terecht) of via de website
www.krainer.be
Wie over geen computer beschikt kan onderstaand formulier invullen en dit
opsturen per post naar onderstaand adres :
o De Krainer Bieênvrienden VZW,
o T.a.v. Putzeys Benny
o Kortrijksestraat 343
o 3010 Kessel-Lo
Betalingen ontvangen we bij voorkeur via overschrijving en niet in cash.
Een extra tijdschrift zoals “Bijen”, “Apiculture en Wallonie” of “Bienen und
Natur” kan je best rechtstreeks bij de respectievelijke uitgevers van de boekjes
bestellen.
Via het inschrijvingsformulier vragen we 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.
Zoals vroeger reeds aangegeven in Blij met een Bij omvat de inschrijving bij de
KonVIB geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (meer) voor de imkers.
Vraag bij je eigen verzekering best na of dit begrepen is in je polis burgerlijke
aansprakelijkheid.
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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
31/10/2020

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

op ..................

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 30 Euro
aansluiting Krainer Biëenvrienden ( incl. boekje Blij
met een Bij)]
Bijlid [aansluiting Krainer Bieëenvrienden VZW als 10 Euro
Bijlid (incl. het boekje Blij met een Bij )]

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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5 ONZE SPONSORS
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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
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