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Jubilea van het lidmaatschap
De vereniging kent een aantal onderscheidingen die worden toegekend afhankelijk van het
aantal jaren dat een lid verbonden is aan de vereniging, te weten:

25 jaar lid: verzilverde speld
40 jaar lid: vergulde speld
50 jaar lid: plaquette met gravering
60 jaar lid: oorkonde
70 jaar lid: oorkonde

Criteria en voorwaarden
Ieder lid dat jubileert doordat hij/zij het bovengenoemde aantal jaren lid is van de NBV, ontvangt de
bijbehorende onderscheiding, mits hij of zij dat wenst.

Aanvraagprocedure
De lokale vereniging ontvangt elk half jaar een signaal dat er een jubilaris in zijn vereniging verwacht
wordt. In dit bericht worden de wensen rond de jubileumviering uitgevraagd. Deze uitvraag wordt in
januari en in juli geautomatiseerd vanuit het bureau verzonden.
Wanneer er in de periode tussen de geautomatiseerde uitvragen behoefte is aan overleg over een
komende aanvraag, dan kan het verzoek gericht worden aan secretariaat@bijenhouders.nl.

Uitreiking
In de meeste gevallen gebruiken de afdelingen de voor- en/of najaarsbijeenkomsten om hun
jubilarissen in het zonnetje te zetten. Bij de inventarisatie kan de afdeling aangeven wie de uitreiking
zal verzorgen. Zo kan er voor gekozen worden een NBV-bestuurslid en/of een ledenraadslid uit te
nodigen voor de uitreiking. Er dient dan tevens een overzicht met bijzonderheden, anekdotes etc. te
worden ingediend bij de aanvraag. Wanneer het lid niet verbonden is aan een lokale vereniging, wordt
de onderscheiding automatisch naar het huisadres van het lid verzonden.
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Onderscheidingen wegens uitzonderlijke verdiensten
Naast de onderscheidingen vanwege de duur van het lidmaatschap, kent de vereniging onderscheidingen
vanwege bijzondere verdiensten, namelijk het erekorfje en het erelidmaatschap

Erekorfje, wegens bijzondere verdiensten
Criteria en voorwaarden
Betrokken leden van de vereniging zetten zich doorgaans op veel momenten en in vele vormen in
voor de vereniging. Toch zijn er onder die betrokken leden, personen die zich bijzonder hebben
ingezet ten gunste van de vereniging of ten gunste van de imkerij in algemene zin. Voor hen bestaat
de mogelijkheid tot het aanvragen van het erekorfje voor bijzondere verdiensten. Een erekorfje is
een onderscheiding.

Let op
de activiteiten dienen bijzonder van aard te zijn, bij voorkeur afdeling overstijgend en langdurig en/of
divers.

Aanvraagprocedure
Om een lid voor te dragen voor deze onderscheiding, kunt u een gemotiveerde aanvraag indienen via
secretariaat@bijenhouders.nl. In deze aanvraag dient te staan wie de aanvraag betreft en een
opsomming van de bijzondere verdiensten die het lid heeft uitgevoerd. Daarbij dient ook vermeld te
worden op welke aanstaande datum de uitreiking bij voorkeur plaatsvindt.

Beoordeling
De beoordeling van de aanvraag vindt plaats door het landelijk bestuur.
De vergaderingen van het bestuur vinden sowieso ééns per twee maanden plaats.
Wanneer de aanvraag wordt ingediend vóór het einde van de kalendermaand, vindt beoordeling
door het bestuur dus plaats binnen twee opvolgende maanden. Houd hiermee rekening bij het
plannen van een mogelijke datum voor het uitreiken.
Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin informatie
over het vervolg van de aanvraag.

Uitreiking
Het erekorfje wordt uitgereikt door een NBV-bestuurslid.
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Landelijk erelidmaatschap, wegens uitzonderlijke verdiensten
Criteria en voorwaarden
Onder onze leden bevinden zich personen die zich uitzonderlijk hebben ingezet ten gunste van de
vereniging of ten gunste van de imkerij in algemene zin. Voor hen bestaat de mogelijkheid tot het
aanvragen van het erelidmaatschap. Een erelidmaatschap is een levenslange ontheffing van betaling
van de contributieverplichting van de landelijke vereniging. De overige rechten en faciliteiten van het
lid blijven in tact. Het erelidmaatschap van de landelijke vereniging staat los van het lokale
lidmaatschap.

Aanvraagprocedure
Om een lid voor te dragen voor deze titel (erelid van de NBV), kunt u een gemotiveerde aanvraag
indienen via secretariaat@bijenhouders.nl. In deze aanvraag dient te staan wie de aanvraag betreft
en een opsomming van de uitzonderlijke verdiensten die het lid heeft uitgevoerd. Daarbij dient ook
vermeld te worden op welke aanstaande datum de uitreiking bij voorkeur plaatsvindt.

Let op
De activiteiten dienen zeer bijzonder van aard te zijn, bij voorkeur afdeling overstijgend en langdurig
en/of divers.

Beoordeling
De eerste beoordeling van de aanvraag vindt plaats door het bestuur, die bij een positieve
beoordeling het lid voordraagt ter benoeming door de Ledenraad.
De Ledenraadsvergaderingen vinden in het voor- en najaar plaats. U dient, vanwege de lage
vergaderfrequentie, rekening te houden met een aanzienlijke doorlooptijd.
Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin informatie
over het vervolg van de aanvraag.

Uitreiking
Het erelidmaatschap wordt – middels de overhandiging van een oorkonde, uitgereikt door een NBVbestuurslid.

Lokaal erelidmaatschap
Naast het landelijke erelidmaatschap bestaat er natuurlijk de mogelijkheid uw lid lokaal een
erelidmaatschap toe te kennen. Dit erelidmaatschap is toe te kennen onder de voorwaarden zoals
opgenomen in de statuten van uw afdeling. Als de NBV de contributie van uw leden verwerkt, dan is
het noodzakelijk de financiële administratie te informeren. In dat geval kunt u dit mailen naar
administratie@bijenhouders.nl
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Jubilea van de afdelingen
Wanneer een afdeling zijn 100-jarig bestaan viert, willen we hier als vereniging graag ook aandacht
aan schenken.

Aanvraagprocedure
Geef zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 maanden tevoren via secretariaat@bijenhouders.nl aan
wanneer uw afdeling zijn jubileum viert. Voeg hierbij een overzicht van bijzondere historische
gebeurtenissen, herkenbare actuele zaken van de vereniging en eventueel plannen voor de
toekomst.
Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag waarin wij
vermelden op welke termijn wij u zullen informeren welke bestuurder aanwezig zal zijn bij de
feestelijkheid.

Uitreiking
Tijdens de viering van het jubileum zal het bestuurslid een korte toespraak houden en uw vereniging
als felicitatie een symbolisch presentje overhandigen.
Ook plaatsen wij achteraf een nieuwsbericht over de feestelijkheid via onze website
www.bijenhouders.nl en eventueel via onze social media kanalen.
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