Woordje van de voorzitter
Voor ik aan mijn nieuw “woordje van de voorzitter” begin, lees ik altijd eerst nog even het vorige : kwestie van zeker niet hetzelfde te
schrijven, en te proberen origineel te blijven. Drie maanden geleden was het nog koud ( tegen het vriezen aan), en hadden we nog niet
veel bijen zien vliegen. Nu ( midden juni als ik dit schrijf) is het bijenseizoen zo goed als gedaan; de linde en de tamme kastanje staan
open, en zullen tegen het einde van de maand zeker uitgebloemd zijn; op drie maanden tijd is de natuur geëvolueerd van een achterstand van een kleine twee weken, naar een voorsprong van meer dan twee weken. Of hoe ieder jaar toch anders is, en (gelukkig) onvoorspelbaar blijft.
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Mortsel—Edegem vzw.
Www.imkersMortselEdegem.be

We zijn stilaan afscheid aan het nemen van ons oud leslokaal en ons magazijn; bijna veertig jaar hebben we dit gebruikt om lessen te
geven, om te waswafelen, te slingeren, nieuwjaarsrecepties te geven, en heel wat materiaal te verzamelen. Er is de laatste tijd veel
weggesmeten, weggegeven, in bruikleen gegeven, en op een nieuwe plaats gezet; bedankt aan iedereen die hieraan meegeholpen
heeft. We zullen moeten wennen aan de nieuwe lokalen die we mogen gebruiken …

Woordje van de voorzitter

En we kunnen nog verder in de tijd teruggaan : in 1695 was er al
sprake van een bieënbond in Mortsel. In 2020 is het dus 325 jaar
geleden dat de vereniging werd opgericht; tijd om daar een feestjaar van te maken : verder in dit tijdschrift een oproep naar mensen
die willen meehelpen!

Imkersgilde Mortsel 1695—2020

Activiteiten 3e kwartaal 2018

En nog een bedenking ; De Rode Duivels zijn momenteel een zoveelste oefenmatch aan het spelen : waarom? Ze spelen al een
heel jaar tal van competities, en toch moeten ze nu nog oefenen…
Dat ze een voorbeeld nemen aan onze bijen : die worden geboren,
en weten al onmiddellijk wat ze verder in hun leven gaan doen :
zonder oefenen ( en zonder teveel geld)… En als onze bijen slecht
presteren, zetten ze gelukkig hun trainer niet aan de deur.

Mailadressen
Bijenkasten op Ritmica

Maak er nog een mooie zomer van.
Driemaandelijks tijdschrift
V.U. Johan Boeykens
Van Dijckstraat 23
2640 Mortsel
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Er was al sprake van een Imkersgilde in Mortsel in 1695! In 1995
hebben we ons 300-jarig bestaan (ontstaan?) gevierd, en in 2020
zitten we al aan 325 jaar!

We ondervinden dat niet alle leden genoeg hebben aan een driemaandelijks tijdschrift. Velen willen kort voor een vergadering of
een evenement nog eens herinnerd worden hieraan.

Kapelstraat 18
2550 Kontich Kazerne
GSM 0486 11 31 61

GDPR-wetgeving

Vanaf dit najaar willen we een
werkgroep oprichten om de
festiviteiten voor te bereiden;
in het bestuur circuleren al een
aantal interessante ideeën,
maar we zijn er zeker van dat
ook niet –bestuursleden willen
meehelpen aan dit evenement.
Als je geïnteresseerd bent om
deze festiviteiten mee uit te
werken : laat iets weten aan
Johan.

CCCXXV

We proberen dit dan ook te doen via een mailtje enkele dagen
voordien.
Hoogstwaarschijnlijk kunnen we toch nog een aantal mensen niet
bereiken, omdat we hun mail-adres niet kennen. Indien je de
laatste weken of maanden geen berichten ontvangt van onze
gilde, en je zou die toch graag krijgen ( we willen de regels van de
privacy niet schenden) : gelieve dan een mailtje te sturen naar
voorzitter@imkersmortseledegem.be (johan.boeykens).

Activiteiten 3e kwartaal 2018

GDPR-wetgeving: Privacy verklaring Sint Ambrosius Imkersgilde Mortsel –Edegem

Iedere zondag tot einde augustus: Bijenpark open

Imkersvereniging Sint Ambrosius Mortsel-Edegem verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van de imkers (hierna leden genoemd) in functie van eigen communicatie, het bekomen van subsidies en om boekhoudkundige redenen. Hieronder lees je hoe de Imkersgilde, met maatschappelijke zetel te Mortsel, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze opdracht. Imkersvereniging Sint-Ambrosius Mortsel-Edegem verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de leden te verwerken overeenkomstig
de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

14u30 tot 17u30 Fort 5, Edegem
Iedere zondag houden twee leden het bijenpark open, en geven de bezoekers een uitleg over alles
wat met bijen kan te maken hebben. De zondagen in mei en juni waren al een succes : de nieuwsgierigheid van de bezoekers was groot; voor juli en augustus kunnen we nog enkele mensen gebruiken :
vul je naam in op de lijst die in het chalet hangt, of schrijf in op de Doodle die verspreid is.

Iedere dinsdag van juli en augustus: De Dinsdagavond
19u00 tot 20u45 Fort 5, Edegem
Onze bekende dinsdagavonden in de zomerperiode : tussen pot en pint, en soms met vlaaien, pruimen, en ander lekkers : de wekelijkse
leuteravonden voor de chalet; kom gerust eens af : zowel indien je een vraag hebt over imkeren, of indien je gewoon wat zotte praat wil
vertellen : altijd welkom…

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Dinsdag 4 september: Bestuursvergadering

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

20u00 De Brug, Mortsel

Zaterdag 15 september : Jaarmarkt Mortsel dorp (8u00—17u00)
Al een jarenlange traditie : we staan met een kraam van onze imkersgilde op de ambachtenmarkt op de jaarmarkt in Mortsel; hierbij
een oproep aan alle imkers die in Mortsel wonen, om die dag vrij te houden, en mee het kraampje te komen bemannen. We starten
met het opzetten om 8.00 u en de jaarmarkt duurt tot ongeveer 17.00 u. Ook alle andere leden zijn zeer welkom om ons te komen bezoeken ( en een handje toe te steken).

Dinsdag 18 september: Maandvergadering Nathalie Jacobs over het FAVV-onderzoek. (*)
19u45 De Brug, Mortsel
Let op : uitzonderlijk op een dinsdagavond! Nathalie heeft, ook bij een aantal leden van onze vereniging, de voorbije jaren een onderzoek gedaan in opdracht van het FAVV; Nathalie komt vanavond een voordracht geven over de resultaten van deze onderzoeken.
(*) ‘Gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, de Europese Unie en A.V.I. vzw.’Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III)
wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO),

Meer informatie vind je terug op :
Www.imkersMortselEdegem.be/agenda

Imkersvereniging Sint-Ambrosius Mortsel-Edegem verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt in het kader
van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.
Imkersvereniging Sint-Ambrosius Mortsel-Edegem verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren
van onze opdracht of een dienst die we aan onze leden verstrekken.
Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?
Indien u hier de toestemming voor geeft
Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren, bijvoorbeeld:
uw adres om een ledenblad op te sturen of uw emailadres om een e-mail of nieuwsbrief te sturen
uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te betalen in het kader van een prestatie van een opleiding of een uitbetaling van een
schadedossier in de verzekeringen.
uw persoonsgegevens die gevraagd worden door de overheid voor het bekomen van subsidies voor maandvergaderingen en opleidingen
uw persoonsgegevens die we doorgeven aan de overkoepelende organisatie AVI vzw zodat die op haar beurt het tijdschrift kan versturen, subsidies kan verkrijgen en de verzekering voor de leden kan afsluiten.
Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren).
Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

 Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar
gemaakt.

 Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals be-

Bijenkasten op Ritmica

hierbij een vraag van ons lid Tim Van Roosenbroek:

wie is er geïnteresseerd om hem te helpen, en bijenkasten op Ritmica te plaatsen?
Ritmica bestaat volgend jaar 50 jaar: Ritmica GOUD ! Tijd voor een groot feest dus. Hoe tof zou het zijn als Ritmica zijn eigen goud kon
maken : Honing !
Zo dacht men eraan dat er organisaties bestaan die een volk of 2 op je domein komen plaatsten en onderhouden voor een vast bedrag
en in ruil krijg je dan de honing/uiteenzetting over bijen.
Nu is het zo dat de beschikbare budgetten zeer beperkt zijn. Daarom wou men polsen of er in onze club imkers zijn die een soortgelijk
project willen doen op vrijwillige basis, tegen kleine vergoeding.
Ritmica heeft in totaal met 3 vestigingen: school voor buitengewoon onderwijs in Mortsel, school voor buitengewoon onderwijs in Hove
en thuishaven (woonplaats voor volwassenen met een beperking) in Hove. Deze 3 vestigingen zijn alle 3 geïnteresseerd in het project
wat ze willen laten uitmonden in de “Ritmica Goud Honing”.
Zijn er imkers die zulk project zouden zien zitten en daar tijd voor hebben?
Tim wil zeker en vast mee zorgen voor het slingeren van de honing en helpen waar hij kan. Maar het project helemaal zelf trekken lukt
niet omwille van gebrek aan tijd en materiaal.
Naast de honing lijkt het voor Ritmica ook de ideale manier om de kinderen en medepersoneel meer voeling te laten krijgen met de wereld van de bijen. Tim denkt aan mini-imkertjes (pakjes voor kids zijn er), uiteenzetting die samen in mekaar kunnen worden gestoken, ...
.
Naast het gigantische enthousiasme van de kinderen, kan je ook Ritmica’s eeuwige dankbaarheid genieten!
Zoals je leest is het nog wel even voordat dat allemaal doorgaat, maar Tim vraagt het liever op voorhand zodat bij een positief antwoord
snel concrete zaken kunnen regelen worden. Nu is het dus vooral eens polsen naar de mogelijkheden.

schreven in de paragaaf hierboven).

 We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?
We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het
noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.
Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –
maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
Zijn uw contactgegevens onjuist dan kan u contact opnemen met de voorzitter: voorzitter@imkersmortseledegem.be
U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met voorzitter@imkersmortseledegem.be.
U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Imkervereniging Ambrosius opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
Nog vragen of opmerkingen? Mail naar voorzitter@imkersmortseledegem.be of neem telefonisch contact op
met de voorzitter of de secretaris.

