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          24 maart 2013 
Beste imkers,  

 

De Vereniging van Carnica Imkers (VCI) heeft als één van haar hoofddoelstellingen het 

bevorderen van het imkeren met bijen van het Carnica-ras. 
 

Om hieraan extra invulling te geven willen we graag aan (beginnende)  imkers uitleg 

geven over de zachtaardige eigenschappen van Carnica-bijen en over de ondersteuning  
die wij willen verlenen met de teelt van deze bijen.  (informatiebijeenkomsten, 

doppenprojecten, leveren van koninginnen, verstrekken van larven ) 

Dit kan bijvoorbeeld in een afdelingsbijeenkomst of een basiscursus-les. 

Wij laten ons graag door u uitnodigen voor één of meer van deze bijeenkomsten. 
 

Ook willen we dit jaar, na de succesvol verlopen van de actie in 2012, weer een aantal 

geslaagde basiscursus-leerlingen aan een eerste Carnica-volkje helpen. 
Kandidaten die daarvoor in aanmerking willen komen kunnen zich daarvoor nu al bij ons 

melden.   

 
Voorwaarden die wij zullen hanteren bij het verstrekken van de volkjes. 
      De kandidaat: 
 - Gaat de basiscursus met goed gevolg afronden 
 - Kiest om te gaan imkeren met Carnica-bijen 
 - Heeft of krijgt een plaats om de bijen te gaan houden 
 - Zorgt zelf voor kast e.d. 
 - Krijgt ondersteuning van een lokale- of regionale mentor (of VCI mentor) 
 - Wordt lid van de VCI voor  €30 voor  1 ½ jaar 
     - Krijgt hiervoor: 
  - Een Carnica-volkje met een F1 koningin  (P=raszuiver ; F1=eerste nateelt) 
  - Instructie/begeleiding van de VCI aan kandidaat/lokale mentor. 
Bij onvoldoende beschikbare volkjes zal worden geloot. 

 

Wij vragen u de inhoud van deze brief door te geven aan leerlingen,                   

            lesinstructeur /-coördinator en leden. 
 

Informatie over ons kan u ook vinden op www.verenigingvancarnicaimkers.nl  

 

Wij werken nauw samen met de Stichting  Station voor Carnicateelt Schiermonnikoog   
           www.schiercarnica.nl  

 

Met vriendelijke groet, 
 

 

het VCI bestuur, 
secretaris. 

 

bijlagen:  “Imkeren met Carnica-bijen …….. aan te bevelen!” 
 
 
Vereniging van Carnica Imkers                         www.verenigingvancarnicaimkers.nl 

voorz. Henk brouwer 06-40715064; secr. Dennis van der Waals 06-30919821; penn. Ad van Houten 06-54935417;  

Ton van Gastel 06-25226151; Theo van der Wijk 06-54601733; Jos Römgens 06-15035337 
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