Wase Imkersbond
Lid van Koninklijke Oost-Vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse
Imkersbond

Lidgeld 2023

Overschrijving met vermelding naam + lidgeld 2023 + geboortejaar + aantal ingewinterde kasten

Per overschrijving aan de Wase Imkersbond rekeningnummer:
BE41 0680 3531 6010 BIC: GKCCBEBB
Over te maken voor 01/01/2023 met de vermelding van uw naam en lidgeld 2023
+ geboortejaar + aantal ingewinterde kasten in de mededeling, als je dat nog niet
doorgegeven hebt.
Gelieve zo snel mogelijk uw lidgeld te voldoen. Liefst voor midden december want dit is de
deadline voor de verwerking van de ledenlijsten.
Normaal lidgeld WIB : €35.00
Voor Nederlandse abonnees is het €40 (€35 + €5 verzendingkosten).
Lid voordelen zijn:
Maandelijks tijdschrift va n de Kon.V.I.B., Verzekering. en vr ije toegang to t alle
vergaderingen van de WIB. Driemaandelijkse bijen-info Het Waasse Bieke, gebruik slinger,
overlarfprogramma, info per mail en internetdropbox met een schat aan informatie.
Als bijlid betaalt u €12,00. U ontvangt dan alleen HWB, informatie via mail en mag u de
vergaderingen bijwonen en deelnemen aan het overlarfprogramma.

Wase Imkersbond
Lid van Koninklijke Oost-Vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse Imkersbond

Lidgeld 2023
Ook dit jaar geven we onze leden opnieuw een unieke kans om EN Het Waasse Bieke
EN ’t Groene Waasland in een slag in huis te halen. Alleen trouwe leden kunnen van
deze mogelijkheid genieten. ’t Groene Waasland is een tweemaandelijks natuur- en
milieutijdschrift over de natuur in het Land van Waas. Het wordt samengesteld door niet
minder dan NEGENTIEN verenigingen (waaronder ook jouw vertrouwde WIB) die begaan
zijn met de natuur en milieu in onze eigen streek.
Wat is een Combi-abonnement?
Normaal lidgeld WIB : €35.00
Normaal lidgeld ’t Groene Waasland: €6.00
Maar het combi-abonnement kost U slechts €40.00
LET WEL! Er is GEEN spraak van een prijsdaling. Het losse abonnement voor ’t Groene
Waasland blijft €6,00. De vermindering wordt deels gedragen door de WIB en door ’t
Groene Waasland.
Groetjes, het bestuur

