Algemeen Reglement
betreffende de gemeenschappelijke bijenstallen en instructieruimte
van bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant
Bergen op Zoom, oktober 2015
Bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant heeft 2 gemeenschappelijke bijenstallen, een in Bergen
op Zoom / Halsteren en een in Ossendrecht ;de instructieruimte bevindt zich naast de stal in
Ossendrecht.
1. De gemeenschappelijk bijenstallen en instructieruimte zijn en blijven in eigendom, in beheer en
onder toezicht van Bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant.
2. Het bestuur van vermelde vereniging claimt hierop alle rechten en neemt de plichten op zich.
3. Het bestuur vraagt een of meer van haar leden of door het bestuur gemachtigde niet-leden van de
vereniging om als beheerder op te treden. Deze wordt/worden als aanspreekpunt namens het
bestuur benoemd.
4. Alleen leden en door het bestuur gemachtigde niet-leden hebben het recht tot het betreden van
de percelen. Zij dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen:
a. om bijenvolken in de verenigingsstal te plaatsen, dient men vooraf toestemming te krijgen van de
beheerder;
b. toestemming is ook vereist voor het organiseren van cursussen, vergaderingen, excursies etc.;
c. het maximale aantal in de stal te plaatsen volken is 3 per locatie, op voorwaarde dat er voldoende
plaats is. Bij onvoldoende plaats wordt dit maximale aantal van 3 volken teruggebracht naar 2, zo
nodig naar 1. De andere volken, of meer volken dan 3, kunnen, in overleg met de beheerder, buiten
de stal op het terrein worden geplaatst;
d. als er tussen september en eind april voldoende ruimte is in de bijenstallen, kunnen er in overleg
met de beheerder, meer volken geplaatst worden;
e. men laat in de bijenstallen en instructieruimte aanwezige bezittingen van derden onaangeroerd;
f. uiterste voorzichtigheid met open vuur en roken is vereist bij droogte, m.n. gedurende de
zomermaanden.
5. Bij het werken in de bijenvolken dient men overlast voor de omgeving te voorkomen.
6. Het voeren van de bijenvolken dient bij voorkeur net voor het invallen van het duister in de avond
plaats te vinden. Het laten slingeren van voer en/of voedingssupplementen dient voorkomen te
worden; hygiënisch werken is een must om roverij en ziektes te voorkomen.
7. Leeg gevlogen kasten of korven die dode volken bevatten, dienen direct van het terrein verwijderd
te worden om mogelijke besmetting van andere volken te voorkomen.
8. Kasten of korven die niet door bijen bewoond zijn, dienen afgesloten en met het vlieggat naar de
achterzijde opgeslagen te worden.
9. Halverwege de maand juli, en uiterlijk eind augustus dient iedereen, die een of meerdere
bijenkasten in de verenigingsstal of op het terrein heeft staan, een varroabehandeling uit te voeren,
dan wel te starten. Dit om varroabesmetting van andere volken te voorkomen. Het verdient
aanbeveling om deze behandelingen in overleg met de beheerder, en liefst ook in overleg met de
collega-imkers, die in de stal ook bijenkasten hebben staan, uit te voeren.
9. Elk schadegeval en/of onvolkomenheid moet direct aan de beheerder gemeld worden en zal door
de (mede)veroorzaker hersteld of vergoed dienen te worden.
10. Elk lid, maar toch zeker de van de verenigingsstal gebruikmakende leden, verplichten zich, in
overleg met de beheerder, tot het mede in goede staat houden van de stallen, de instructieruimte en
de omgeving en zonodig te helpen bij het onderhoud en het aanbrengen van verbeteringen ; bijv. bij
de afrastering en het hek van het terrein.

Eenmaal per jaar zal op een nader bekend te maken datum een z.g. “klusdag” worden
georganiseerd, waarop tenminste eenieder die gebruik maakt van de bijenstallen, verzocht wordt
mee te komen helpen aan het opruimen en het onderhoud van de stallen, de beplanting en de
omgeving. Deze datum wordt ruim van te voren bekend gemaakt via brief, mail of bestuursbericht.
11. Een ieder die zich op het terrein begeeft, dient zich ten allen tijde te kunnen legitimeren.
12. Bij overtreding van dit reglement heeft het bestuur, c.q. de beheerder, het recht om in te grijpen
en passende maatregelen te nemen.
13. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, zal de beheerder, na overleg met het bestuur,
passende maatregelen nemen.
Stalbeheerders


Bergen op Zoom / Halsteren

- Ron Daalmans - tel. 06 1866 1986 - email: ron.daalmans@live.nl (sinds ALV 2020)



Ossendrecht

- Ron Daalmans - tel. 06 1866 1986 - email: ron.daalmans@live.nl (sinds ALV 2020)
- Stan Verhaert - tel. 0164 673 448 – email: cverhaert@ziggo.nl

Bergen op Zoom, januari 2017.

