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Woensdag 6 februari - Algemene Vergadering
Met een aanwezigheid van 72 % van de stemgerechtigde leden
kon de algemene vergadering rechtsgeldig doorgaan.
Het
financieel resultaat 2018 en het budget 2019 werden
goedgekeurd door de algemene vergadering en er werd kwijting
verleend aan de bestuurders. Ter informatie wordt hierna het
restultaat 2018 gepubliceerd. Indien er hierover vragen zijn,
kunnen deze steeds gesteld worden aan het bestuur

Resultaat 2018
Uitgaven
Omschrijving
Secretariaat

Ontvangsten
Bedrag
€ 2 964,86-

Infrastructuur

€ 90,00-

Omschrijving
Lidgelden, Subsidies,
Giften
Infrastructuur

Bedrag
€ 3 356,00
€ 0,00

Bijen en Materiaal

€ 1 826,92-

Bijen en Materiaal

€ 3 190,48

Activiteiten

€ 1 328,95-

Activiteiten

€ 2 206,48

Bank

€ 0,15-

Onkostenvergoedingen
Wachtrekeningen
Interne Overboekingen

Bank

€ 13,76

Wachtrekeningen

€ 40,00

€ 142,70€ 40,00€ 0,00

Interne Overboekingen

€ 6 393,58-

€ 0,00
€ 8 806,72
€ 2 413,14

Wassmelten, wafelen en Logen
Op zaterdag 6 april hebben jullie de mogelijkheid om jullie
gesmolten en gezuiverde was opnieuw te waswafelen en kan er
geloogd en was gesmolten worden
Zijn er imkers die na de winter raampjes en/of kasten wensen te
logen of waswafels nodig hebben ? Geef dan een seintje op email i.b.bonheiden@telenet.be zodat we dit tijdig georganiseerd
krijgen. Graag opgave van het aantal raampjes te logen en de
hoeveelheid was die dient gewafeld en/of gesmolten te worden.
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Dinsdag 19 maart – 19u30 – Krankhoeve
Voordracht “Predatoren en lastposten van
honingbijen” – Jos Bastiaansen
De lezing gaat over lastposten en predatoren van honingbijen
zowel in onze streken alsook in andere werelddelen. Bijenziektes
komen niet aan de orde en evenmin de varroamijt.
Het zijn merendeels gewoon leuke weetjes, de imker zal met de
opgedane kennis geen potje honing meer oogsten. Ook voor
niet-imkers is de lezing te volgen. In de lezing kijken we hoe een
bijenvolk zichzelf verdedigt en hoe de ímker zijn bijenvolken
verdedigt. Soms is er echter geen verdediging mogelijk. Zo is
bijvoorbeeld bijna niets te doen tegen de grootste predator die in
onze streken voorkomt.
Tegenover de last die bijenvolken ondervinden komt het ook
voor dat bijen overlast veróórzaken. Niet de overlast zoals onze
buurman die denkt te hebben maar échte overlast zodat
werkelijk moet worden ingegrepen. Natuurlijk kunnen we niet om
de Aziatische hoornaar heen en ook de kleine kastkever wordt
niet vergeten.

Opendeur Zoem-In - Zaterdag 30 maart – 14 uur
Onze eerste opendeur van 2019 gaat van start op zaterdag 30
maart met als onderwerp “Voorjaarsnazicht”.
Na de lange winter (die eigenlijk geen winter was) dient er
nagekeken te worden hoe het met de bijen gesteld is. Leven ze
nog allemaal, is de koningin aan de leg, komt er voldoende
voedsel binnen... ? Zoals gebruikelijk zal Eric eerst wat uitleg
geven en daarna zullen de kasten geïnspecteerd worden.

Agenda
Dindsdag 19 maart – Kranhoeve 19u30 – Voordracht door Jos
Bastiaansen “Predatoren en lastposten van honingbijen”
Zaterdag 30 maart – Zoem-In – Opendeur – 14 uur –
Voorjaarsnazicht
Zaterdag 6 april – Zoem-In – Logen en waswafelen
Zondag 14 april – 24ste Plantenbeurs Putte Grasheide van 9 uur
tot 17 uur
Zaterdag 27 april – Zoem-In – Opendeur - 14 uur - Plaatsen van
honingzolders en algemeen nazicht
Zondag 12 mei – Zoem-In - Opendeur – 10u – zwermcontrole
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