Concept Huishoudelijk Reglement Nederlandse BijenhoudersVereniging, afdeling Beverwijk,
kortweg aangeduid als ‘de vereniging’.
Algemeen
Behalve de statuten van de afdeling Beverwijk, die gebaseerd zijn op het model voor de afdelingen
van de Nederlandse BijenhoudersVereniging, NBV, heeft de afdeling Beverwijk dit Huishoudelijk
Reglement opgesteld om in de vereniging de dagelijkse gang van zaken te regelen en vast te leggen.
In tegenstelling tot de statuten van de afdeling Beverwijk die officieel moeten worden vastgelegd,
kan het Huishoudelijk Reglement zo vaak als nodig worden aangepast door een Algemene
Ledenvergadering van de afdeling Beverwijk.
Commissies
Voor de uitvoering van specifieke taken binnen de vereniging kan door de Algemene
LedenVergadering, AVL, een commissie worden ingesteld. Een korte omschrijving van taken en
bevoegdheden van de commissie is onderdeel van het besluit tot instellen van een commissie.
Tevens wordt het aantal leden en het eventueel opnemen van een bestuurlid in de commissie
geregeld. Leden van een commissie worden in principe voor twee jaar gekozen door de AVL, maar
zijn na iedere periode herkiesbaar.
Voor het invullen van vacatures in de commissies kunnen leden zich minimaal 14 dagen voorafgaand
aan de AVL opgeven als kandidaat. Bij meerdere kandidaten voor een functie zullen de aanwezige
leden op een ALV schriftelijk stemmen.
De vereniging heeft de volgende commissies:
•
•

Kascontrolecommissie, afgekort KCC.
Parkcommissie

De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en een reserve lid en heeft tot taak jaarlijks
voorafgaand aan Algemene LedenVergadering, ALV, de financiële bescheiden van de vereniging te
controleren en daarover verslag uit te brengen aan de ALV. De ALV, kiest jaarlijks de leden van de
kascontrolecommissie. De leden van de commissie worden voor maximaal twee jaar gekozen in de
KCC. Bij het aftreden van één of beide leden van de KCC wordt het reservelid automatisch lid van de
KCC.
De parkcommissie :Tijdens de AVL worden leden van de parkcommissie benoemd op voorstel van
het bestuur.
De parkcommissie bestaat uit drie leden en wordt aangevuld met één bestuurslid welke tevens als
secretaris van de commissie fungeert.
Elk jaar treedt één van de drie leden af in een door het bestuur vooraf te bepalen volgorde. Het
aftredend lid kan zich herkiesbaar stellen.
De parkcommissie werkt in opdracht van en onder verantwoording van het bestuur.

De volgende taken kan het bestuur aan de parkcommissie delegeren:
•
•
•
•
•
•
•

Het maken van een begroting voor het bijenpark;
Het verzorgen van de nodige uitgaven voor het park in samenwerking met de
penningmeester;
Het toezicht houden op het (ver)bouwen van een bijenstal;
Zorgen voor orde en hygiëne op het park;
Zorg dragen voor een zo natuurlijk mogelijke begroeiing en “bijenweide” op het park;
Controle op het gebruik van het clubhuis, alsmede op de inventaris en het publicatiebord;
Het plannen en verdelen van opdrachten voor de zgn. “doedagen”;

Het clubhuis
De vereniging beheert een clubhuis op het bijenpark in Beverwijk. Dit clubhuis is en blijft eigendom
van de vereniging en is toegankelijk voor alle leden en in hun nabijheid ook voor hun gasten.
Het clubhuis heeft de volgende functies:
•
•

•
•

Het biedt de gelegenheid andere leden informeel te ontmoeten, wat bij te praten, even te
pauzeren en te schuilen bij onverwachte buien;
Het biedt leden zonder bijenstal de gelegenheid om klein imkermateriaal gemerkt met naam
in uniforme door de vereniging aangeschafte stapeldozen op te slaan in een
gemeenschappelijke, afsluitbare kast. De opslag van gas(branders) en chemicaliën is niet
toegestaan.
Het clubhuis heeft een publicatiebord voor actuele informatie aan de leden;
Het is een eerste welkoms- en informatieplek bij opendagen of bij bezoek van groepen.

Het is niet toegestaan lege of volle bijenkasten in het clubhuis te plaatsen en ook open vuur is
verboden.
De gebruiker dient het clubhuis schoon en opgeruimd achter te laten en daarbij zijn/haar naam,
datum en tijd te noteren in het gebruikersdagboek zodat controle door de parkcommissie mogelijk is.
Het clubhuis heeft in ieder geval de volgende inventaris:
•
•
•

Een EHBO-set met daarbij allergie-medicatie en 2.5 liter water dat alleen gebruikt mag
worden bij medische noodzaak;
Een exemplaar van de statuten en het Huishoudelijk Reglement;
Het gebruikersdagboek;

Het publicatiebord in het clubhuis bevat de volgende informatie:
•
•
•

Adres, telefoonnummer en email-adres van de leden met bijen op het bijenpark;
Een lijst met bestuurs- en commissieleden;
Een plattegrond van het bijenpark en een lijst met de genummerde stallen inclusief de
namen van de eigenaar en de andere gebruiker(s);

•
•
•
•

Actuele informatie van bestuur en commissies;
Een lijst van sleutelbezitters
Een lijst van donateurs;
Een agenda van activiteiten met data, tijden en locaties;

Communicatie
Communicatie tussen bestuur, commissies en leden is van groot belang in elke vereniging en voor
een bijenvereniging waar leden vaak individueel werken, in het bijzonder. Dit gebeurt bij afdeling
Beverwijk in elk geval langs de volgende wegen:
•
•
•
•
•
•

De Algemene LedenVergadering , afgekort ALV, en overige vergaderingen en verslagen
daarvan;
Persoonlijke gesprekken;
Per email;
Per briefpost voor leden die geen email-adres hebben;
Het publicatiebord in het clubhuis;
De website Beverwijk.Bijenhouders.nl

Educatie en voorlichting
Educatie en voorlichting zijn belangrijk om aan de doelstelling van de NBV, afdeling Beverwijk te
kunnen voldoen. Om dit te bereiken zal:
•
•
•
•

het bestuur één verenigingsstal aanwijzen die alleen voor educatieve doeleinden mag
worden gebruikt. Het bestuur benoemd hier een beheerder voor,
het bestuur,na overleg met de leden tijdens de ALV, een beheerder benoemen,
het bestuur elk jaar een of meerdere open dagen organiseren,
de beheerder, in overleg met het bestuur, organiseren dat er in de zomer een
observatiekastje op een goed bereikbare plaats op het park aanwezig is.

Alleen om schoolklassen of andere groepen voorlichting te geven mogen ook andere leden in overleg
met de beheerder een volk openen. Dit kan ook met mate tijdens een open dag.
Het openen van volken van andere imkers ten behoeve van voorlichting, mag alleen na overleg en
toestemming van de eigenaar van de volken.
Cursisten hebben gedurende het lopende cursusjaar het recht om één volk op het park te plaatsen.
Daarna geldt dat zij zich bij een eventuele beperking van het aantal volken op een wachtlijst kunnen
aansluiten, mits zij lid blijven.

Hygiëne ,Bijengezondheid en zwermen.
Hygiëne. Alle leden houden het hele jaar optimale hygiëne in acht. Iedere eigenaar van een stal of
volk houdt de omgeving daarvan in onberispelijke en in zo natuurlijk mogelijke staat. Niemand heeft
recht op opslag van materiaal buiten de stal, tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur.
Snoeihout brengt men naar een door de parkcommissie aan te wijzen takkenril. Afval wordt steeds
me naar huis genomen. Het snoeien en zagen van struiken en bomen mag alleen na overleg met de
parkcommissie.
Het is verboden om voerbakken en dergelijke met voer of honing open te laten staan op het park.
Voeren gebeurt zoveel mogelijk na zonsondergang, waarbij morsen moet worden voorkomen.
Raten en restanten was dienen dusdanig te worden opgeslagen dat wasmot zich niet kan
voortplanten tijdens de opslag.
Stallen, kasten en korven ,moeten in goede staat gehouden worden en zijn voorzien van naam,
telefoonnummer van de eigenaar.
Bijengezondheid. De imkers moeten hun volken goed verzorgen en verplichten zich tot het houden
van gezonde, zachtaardige volken.
De tijdige behandeling van volken tegen ziekte en parasieten is verplicht, waarbij alleen middelen
mogen worden gebruikt die door de NBV zijn geaccepteerd. Men streeft ernaar de volken bij
voorkeur gelijktijdig te bestrijden, zeker voor volken die dicht bij elkaar staan.
Wanneer een volk van ziekte wordt verdacht moet men direct de parkcommissie inlichten, zodat
passende maatregelen kunnen worden genomen.
Leden van de parkcommissie zijn gerechtigd om, na overleg met het bestuur, van ziekte verdachte
volken voor inspectie op gezondheid te openen. De eigenaar zal, zo mogelijk, hiervan vooraf worden
geïnformeerd.
Het voeren van gekocht, vaak buitenlandse honing, is verboden.
Bij verwaarlozing van stallen, kasten, korven of volken heeft het bestuur het recht om deze te
verwijderen op kosten van de eigenaar.
Zwermen op het bijenpark; Het zwermen moet zoveel als mogelijk worden voorkomen door tijdige
zwermbehandeling. Zwermen zijn eigendom van de eigenaar van het volk waarvan de zwerm
afkomstig is. Zwermen waarvan de eigenaar niet bekend is vervallen aan de leden van de vereniging.
Bij de verdeling van die zwermen ( door bestuur of parkcommissie ) zullen cursisten of nieuwe leden
zonder volk voorrang krijgen.
Het bestuur zal niet bevolkte kasten of korven, die als zwermlokkers zouden kunnen worden
beschouwd, dicht maken of verwijderen met aanzegging hiervan aan de eigenaar.

Reglement Bijenpark, algemeen
Artikel 1 :
Elk lid van de afdeling Beverwijk van de NBV, verder te noemen “de vereniging”, heeft het recht om
bijenvolken te plaatsen op het Bijenpark. Dit kan zijn in een eigen bijenstal, de verenigingsstal of bij
een collega imker. Om bijenvolken op het bijenpark te plaatsen moet de imker aantoonbaar over
kennis van het bijenhouden bezitten of een beginnerscursus bijenhouden volgen.
Artikel 2:
Elk lid van de vereniging mag maar eigenaar zijn van één bijenstal.
Artikel 3:
Een bijenstal wordt gebouwd op eigen risico na schriftelijke toestemming van het bestuur. (Zie artikel
12).
Artikel 4 a:
Het grondoppervlak van de bijenstal mag niet groter zijn 18 m2, de maximale hoogte bedraagt 2.5 m.
Artikel 4 b:
Het afperken van een stuk rond een stal, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.
Toelichting: De bijenstal is eigendom van het lid. Het bestuur gaat echter over de grond rondom de
bijenstal. Uitgangspunt voor het bijenpark in Beverwijk is daarbij het plaatsen van bijen in een zo
natuurlijk mogelijke omgeving.
Artikel 5:
Bij een dreigende overbezetting op het bijenpark of een beperking van het aantal stallen door de
grondeigenaar ,de Gemeente Beverwijk, kan de vereniging nieuwe aanvragen voor het bouwen van
nieuwe bijenstallen weigeren.
Artikel 6:
Leden die op grond van het vorige artikel geen toestemming hebben gekregen voor het bouwen van
een nieuwe bijenstal, kunnen desgewenst op een wachtlijst worden geplaatst. Zodra er geen sprake
meer is van een overbezetting vindt toelating plaats op basis van de volgorde van aanmelding.
Artikel 7:
Jaarlijks bepaalt de AVL het maximaal aantal volken op het bijenpark.
Ter voorkoming van overbezetting beslist de algemene jaarvergadering over het maximaal aantal in
te winteren bijenvolken per imker. Een beperking van het aantal volken per imker heeft prioriteit
boven een beperking van het aantal imkers met volken op het bijenpark. De controledatum vindt
plaats in het laatste kwartaal van elk jaar.
Artikel 8:

Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging bemiddelt het bestuur de verkoop van de
bijenstal. Dit is ook het geval bij het opgeven van een plaats op het bijenpark. Uitgangspunt is daarbij
de volgorde op de wachtlijst genoemd in artikel 6.
Artikel 9:
Bij het beëindigen van het lidmaatschap heeft de eigenaar van de bijenstal gedurende één jaar het
recht de bijenstal af te breken en naar een andere locatie buiten het Bijenpark te verplaatsen. Mocht
na een jaar de bijenstal niet zijn overgegaan naar een ander lid of zijn afgebroken, dan kan de
bijenstal worden afgebroken en kan het ex-lid of nabestaande geen aanspraak maken op een of
andere vergoeding. De kosten van het afbreken en afvoeren van de materialen kunnen door het
bestuur aan de ex-eigenaar of diens erfgenamen in rekening worden gebracht.
Artikel 10:
De kosten van een bijenstal op het bijenpark en plaatsing van een volk in de verenigingsstal zal
jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. Deze kosten zullen gelijktijdig
met de jaarlijkse contributie van de vereniging in rekening worden gebracht. De opbrengst van het
plaatsen van bijenvolken op het Bijenpark komt in principe ten goede aan het onderhoud en
instandhouding van het Bijenpark en de huur die de vereniging betaalt aan de Gemeente Beverwijk.
Artikel 11:
Eenmaal per jaar wordt een begroting gemaakt voor het onderhoud en instandhouding van het
bijenpark. Op de jaarvergadering beslissen de leden over deze begroting.

Reglement Bijenpark: Aanvraag voor (ver)bouwen bijenstal, “bouwtoestemming”
Artikel 12:
Een toestemming voor de bouw van een bijenstal kan alleen schriftelijk bij het bestuur worden
aangevraagd. Er kan alleen toestemming worden afgegeven worden voor een bijenstal. Overige
bouwwerken van leden zijn niet toegestaan.
Artikel 13:
De aanvraag moet zijn voorzien van een bouwtekening met vermelding van afmetingen en de te
gebruiken materialen.
Artikel 14:
Ook voor het verplaatsen, veranderen of verbouwen van een bijenstal is schriftelijk toestemming
van het bestuur vereist.
Artikel 15:
Tot uitvoering van het werk mag pas worden overgegaan nadat schriftelijk toestemming vanuit het
bestuur is verkregen met duidelijke vermelding van de toegekende plaats.

Artikel 16:
Als geen toestemming wordt verleend brengt het bestuur het betreffende lid daarvan schriftelijk op
de hoogte met opgaaf van de reden.
Reglement Bijenpark, overige artikelen
Artikel 17:
Het betreden van het bijenpark is op eigen risico.
Artikel 18:
Het is niet toegestaan om bijenstallen van andere leden te betreden of volken van andere leden te
openen zonder toestemming van de eigenaar. Uitzondering hierop is het openen van volken, welke
van ziekte worden verdacht. Indien de eigenaar niet kan worden bereikt of niet aanwezig kan zijn, is
het bestuur gerechtigd volken te openen of te laten openen voor inspectie, zonder aanwezigheid
van de eigenaar.
Artikel 19:
Open vuur is niet toegestaan op het bijenpark.
Artikel 20: Bijenvolken moeten in principe in de bijenstal staan. Het is echter toegestaan om
gedurende een korte periode bijenvolken in de directe omgeving van de stal te plaatsen onder
voorwaarde dat dit geen hinder voor andere leden of bezoekers oplevert. Een en ander ter
beoordeling van de parkcommissie.
Artikel 21:
In zaken waarin het Reglement Bijenpark niet voorziet is het bestuur gerechtigd beslissingen te
nemen.
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