Imkervereniging
“Eendracht” te Beilen.

Reglement Bijenstal(len) en Bijenpark(en)
Vastgesteld per 29-3-2007

Dit reglement behelst de weergave van de rechten, plichten, en gedragsregels van gebruikers en
bezoekers van de bijen stallen, alsmede de bijen parken, teneinde een harmonieus gebruik van de
inrichtingen te bewerkstelligen binnen het raamwerk van de statuten van de NBV, en de statuten van
de eigen vereniging. Huurders, en gebruikers worden geacht kennis te hebben genomen van de taken
en verantwoordelijkheden van de commissies der vereniging, zoals vermeld in dit reglement en
andere reglementen der vereniging.
In het geval van de noodzaak tot een nadere uitwerking van de hierna vermelde artikelen op
plaatselijk niveau, zijn deze uitgewerkt in de vermelde bijlage bij het betreffende artikel, en vormen
deze een onlosmakelijk onderdeel van dit reglement.
Huurders en gebruikers der inrichting dienen zich voor betreding der inrichtingen zich op de hoogte te
stellen van de inhoud van dit reglement, alsmede de publicaties van verenigingswege op de
mededelingen borden der vereniging ter plaatse.
Art 1 De Vereniging heeft het gebruiksrecht van de grond verkregen van de Gemeente Midden
Drenthe, al dan niet middels een huurovereenkomst. Indien, om welke reden dan ook, het
gebruiksrecht eindigt en het terrein ontruimt dient te worden, zijn de gebruikers / huurders verplicht
hieraan hun medewerking te verlenen. Het gebruik van terrein, en opstallen wordt van vereniging
wege slechts gegeven –met in acht neming van het navolgende – onder voorwaarde van deze
beperking, zonder dat het bestuur aansprakelijk wordt gesteld aangaande deze. In geval het
gebruiksrecht is verkregen van de gemeente is Bijlage 1 van toepassing waar per inrichtings locatie de
gebruiksvoorwaarden worden weergegeven, en waarvoor de gebruiker / huurder dient te tekenen voor
ontvangst, en instemming. Alle contacten met de gemeente verlopen op de wijze zoals bepaald in
deze bijlage.
Art 2. De stallen c.q. parken – hierna te noemen inrichtingen – kunnen bestaan uit een algemeen
deel en delen die gereserveerd zijn voor individuele leden. De laatste delen –kavels- worden
toegewezen door de stalcommissie en zijn derhalve niet algemeen toegankelijk, en het is daarbij voor
anderen niet toegestaan materialen en bijenvolken aldaar te plaatsen. De in rekening te brengen huur
wordt jaarlijks bepaald door het bestuur der vereniging middels de methode beschreven in Bijlage 2.
Hier zijn tevens nadere bepalingen ten aanzien van de duur van de huur, alsmede verlenging ervan
vastgelegd.
Art 3 Het gebruik van de inrichting. Gebruikers dienen het park op een verstandige, en
verantwoorde wijze te gebruiken. Beschadigingen aan grond en terrein dienen te worden voorkomen,
en bij het ontstaan daarvan te worden hersteld. In Bijlage 3 zijn de plaatselijk geldende gebruiks
aanwijzingen vastgelegd met betrekking tot het gebruik der (gras) wegen, toegangswegen, en
reparatie aanwijzingen. Gebruikers dienen te streven naar een natuurlijke uitstraling van de inrichting,
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die tevens visueel aantrekkelijk dient te zijn. Het plaatsen van vogelnest kastjes, nestgelegenheid voor
solitaire bijen en hommels, en het creëren van overwinterings plaatsen voor egels is toegestaan, na
toestemming van de stalcommissie. Het bestrijden van ongedierte, waaronder mollen, muizen, dient
milieu vriendelijk te geschieden na overleg en toestemming van de stalcommissie.
Zwermen dienen op de daarvoor geëigende tijdstippen te worden geschept, waarbij de eigenaar moet
worden ingelicht. Indien de eigenaar niet vast te stellen is, dan wel dat deze afstand doet van de
zwerm(en), zijn deze voor de eerlijke vinder. Deze kan met toestemming van de stalcommissie deze
verwijderen. Zo mogelijk dienen kleine zwermen te worden opgezet om beginnende imkers, of andere
geïnteresseerden, te voorzien van moeren.
De gebruikers dienen door hen geplaatste windkeringen, heggen en andere begroeiingen zelf te
onderhouden. Ook dienen in geval van door de vereniging verzorgd onderhoud, bijvoorbeeld
maaiactiviteiten, die delen welke niet onderhouden worden van verenigings wege, in de nabijheid van
de eigen stal, zelf te onderhouden. De stalcommissie geeft daartoe aanwijzingen. Daarbij dienen
bermen vrij gehouden te worden van puin, glas, en ander afval, zodat hinder voor andere gebruikers
wordt voorkomen. Nadere richtlijnen m.b.t. afvalafvoer zijn weergegeven in Bijlage 4.
Art 4 Uitgifte kavels. Een lid dat een kavel wenst te verkrijgen kan een schriftelijke aanvraag daartoe
indienen bij de stalcommissie, welke tot toewijzing kan overgaan op grond van beschikbare capaciteit
van de inrichtingen. Toewijzing zal plaatsvinden in volgorde van aanvraag. De stalcommissie stelt, in
geval van overdracht van een bestaande stal op de inrichting, als voorwaarde –voor tot toewijzing
wordt overgegaan -dat, de overdracht tussen vertrekkende eigenaar en de nieuwe eigenaar correct is
afgerond. Bovendien kan de stalcommissie eisen stellen aan de bouwkundige eisen van de stal
vanwege gemeentelijke voorschriften, alsmede vanuit collectief verenigings belang. In het geval de
vertrekkende partij lid is van het bestuur, of lid van een commissie van de vereniging zal hij / zij zich
afzijdig houden van deze taken in geval van een dergelijke transactie. In geval van overlijden,
waardoor, na acceptatie door het bestuur, de vereniging in het bezit is gekomen van een stal, kan de
vereniging optreden als verkopende partij van stallen. Het bestuur kan hierbij nadere eisen stellen aan
de bouwkundige staat, waarbij eventuele kosten voor het opknappen, of opruimen nimmer voor
rekening van de vereniging komen. In voorkomende gevallen kan het bestuur bemiddelen in de
overdracht, waarbij de eisen aan de bouwkundige staat blijven gehandhaafd.
De verkoop zoals aangegeven in de alinea hierboven zal binnen 6 maanden na de aangekondigde
overdracht gerealiseerd zijn. Indien de verkoop van de bijenstal niet binnen deze termijn is
gerealiseerd is vervalt de bijenstal aan de Vereniging. Deze laatste heeft dan het recht en de plicht de
bijenstal af te breken of de bijenstal met eventueel aanwezige inventaris aan een ander lid van de
Vereniging door te verkopen of binnen bet kader van dit reglement een andere bestemming te geven.
Hierbij aanvaardt de vereniging geen aansprakelijkheid, en alle kosten – onder aftrek van ontvangen
gelden ter deze- verbonden aan deze overdracht komen te laste van het lid dat de huur beëindigt. In
geval van zeer bijzondere omstandigheden kan bet Bestuur de genoemde termijn van 6 maanden
aanpassen.

Art 5 Het gebruik der kavels. Het is toegestaan kavels in te zaaien met gras, perkjes en tegelpaadjes
aan te leggen, alsmede bloemen, planten, struiken aan te planten, dan wel de grond als moestuin te
gebruiken. De kavel dient redelijk te worden onderhouden, waarbij niet overgegaan mag worden tot
het aanleggen van een composthoop. De aanplant van bijenplanten wordt op prijs gesteld, doch deze
dienen niet gevaarlijk of irriterend te zijn. Planten van irriterende of gevaarlijke aard dienen op
aanwijzing van de stalcommissie te worden verwijderd. Aanpalende kavels dienen gevrijwaard te
worden van overlast. Gewassen mogen daarbij niet over aanpalende kavels groeien. Tussen kavels
mogen windkeringen worden aangebracht d.m.v. struikjes, welke geplant mogen worden op 30 cm
van de erf afscheiding. De maximale hoogte van de windkeringen is weergegeven in Bijlage 5. Bij het
beplanten van de kavel dient rekening gehouden te worden met de plant locatie. Het is niet
toegestaan te planten op een zodanige wijze waardoor in de toekomst in de breedte gesnoeid moet
worden, dit ter voorkoming van onfraaie vormen. Aanwijzingen aangaande de hoogte van heggen,
aanplant van bomen zijn vastgelegd in Bijlage 6. Bomen kunnen slechts worden aangeplant met
schriftelijke toestemming van de stalcommissie. Ingeval van het verlaten van de kavel, waarbij er geen
overdracht is overeengekomen met een opvolgende gebruiker van de kavel, dienen beplantingen en /
of opstallen te worden verwijderd op aanwijzing van de stalcommissie.
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Het is de gebruiker van een kavel niet toegestaan stallen of stalruimte in onderhuur te verstrekken aan
leden van de vereniging, of aan niet leden.
De gebruiker van een kavel dient zelf te voorzien in het onderhoud van het gehuurde, zowel opstallen
als terrein. Het aanzien van het gehuurde geheel dient een voor het publiek aanvaardbaar aanzien te
vertonen.
De stalcommissie is bevoegd, in geval van het niet naleven van de bepalingen van het reglement, het
niet naleven van de statuten der vereniging, en / of het niet naleven van de statuten der NBV, de kavel
huur op te zeggen per directe ingang, waarbij de gebruiker een termijn van een maand krijgt het
perceel terug te brengen in de door de commissie gewenste staat.
Indien het bestuur om haar moverende redenen aanleiding ziet tot het beëindigen van de huur zal zij
dit namens haar door de stalcommissie kenbaar laten maken. De gebruiker zal alsdan een redelijke
termijn verkrijgen de kavel te ontruimen en in de door de commissie gewenste staat op te leveren.

Art 6 In geval van bouwplannen c.q. verbouw plannen van een stal dient het betreffende lid hiertoe
een schriftelijke aanvraag te doen bij de stalcommissie. Hierbij dient te worden voldaan aan de
gemeentelijke voorschriften en vergunnings eisen. Na het verkrijgen van een vergunning van
gemeente wege, verleent de stalcommissie, namens het bestuur schriftelijke toestemming tot bouw of
verbouw. Alle contacten met de gemeente verlopen via het bestuur der vereniging. Gedurende de
realisatie wordt –na verleende toestemming- het lid begeleid door een lid van de stalcommissie. De
commissie stelt voorwaarden aan het tot stand te komen bouwwerk, alsmede aan veranderingen
daaraan. Deze voorwaarden staan vermeld in Bijlage 7. De gestelde voorwaarden behelzen – hier niet
uitputtend opgesomd- voorwaarden aan bouwlocatie, luifel, hoogte-breedte-diepte, fundering, hang /
sluitwerk gebruik, bouwmaterialen, kleurgebruik, en omzoming in verband met maaiactiviteiten.
Art 7 De inrichtingen van de vereniging staan de leden en het bestuur, met in achtneming van het
onderstaande, ter beschikking voor de volgende gebruiks - doeleinden;
1. Het plaatsen van bijenvolken van leden, tegen een door het bestuur vastgestelde jaarlijkse
vergoeding. Tevens mogen deze leden een beperkte voorraad kast materiaal opslaan in de stallen
op de daarvoor aangegeven plaatsen. Bij onvoldoende capaciteit, beslist de stalcommissie t.a.v.
het aantal te plaatsen volken per lid, in volgorde van schriftelijke aanmelding, met het oogmerk zo
veel mogelijk leden de bijenhouders hobby te laten beoefenende. De gebruikers van de stallen
wordt aangeraden hun kasten, en materialen te voorzien van hun naam. De vergoedingen voor
het plaatsen van bijenvolken, als mede voor de stallingen zijn vermeld in artikel 7 lid 3, evenals de
berekeningsmethodiek zijn vermeld in Bijlage 8. Hierin worden de verhuur perioden alsmede de
verlengings methodiek teven weergegeven.
2. Het plaatsen van volken, niet toebehorende aan leden, ten behoeve van demonstratie en / of
instructie doeleinden voor het behoud en de ontwikkeling van het Bijenhouden.
3. Het plaatsen van volken die tijdelijk een andere locatie nodig hebben, en welke buiten de
verhuurde, en / of anderszins door het bestuur toegewezen plaatsen dienen te worden geplaatst.
Voor deze dienstverlening kan het bestuur een vergoeding vragen, welke jaarlijks wordt bepaald.
De nadere bepalingen zijn opgenomen in Bijlage 8.
4. Indien niet leden tijdelijke plaatsing van bijenvolken op de inrichtingen wensen, kan dit alleen na
toestemming van de stalcommissie, indien door het bestuur hiervoor een mandaat is afgegeven.
Vergoeding geschiedt volgens de in Bijlage 8 vermelde prijzen en condities.
5. Voor het bestuur, of diens vertegenwoordigers, voor PR gerelateerde activiteiten, alsmede
georganiseerde cursussen, alsmede door het bestuur geïnviteerde gasten binnen de
doelstellingen voor activiteiten passende binnen het beleidsplan van de NBV. Bezoekers dienen
vooraf geïnformeerd te worden dat betreding van de inrichting geschiedt op eigen risico.
6. De commissie, noch het bestuur aanvaard enige aansprakelijkheid voor vermissing en / of diefstal
van goederen en levende have en evenmin voor schade ten gevolge van brand, storm en / of
vandalisme op de terreinen of gebouwen. De gebruikers van de faciliteiten dienen zich tegen
schade ten gevolge van brand een verzekering af te sluiten, indien zij dit wenselijk achten.
7. Ingeval van het beëindigen van de huur per directe ingang, door of namens het Bestuur, vindt
geen restitutie van betaalde huurgelden plaats.
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Art 8 Het dagelijksbestuur van de inrichtingen is gedelegeerd door het bestuur aan de
stalcommissie. In geval dat de vereniging beschikt over inrichtingen op meerdere locaties kan het
bestuur ervoor kiezen meerdere stalcommissies te benoemen. De commissie fungeert als
aanspreekpunt voor de leden van de vereniging, en draagt zorg voor het beheer der inrichtingen in
ruimste zin, alsmede faciliteert een normaal gebruik van de inrichting aan de gebruikers. Tevens
draagt zij zorg voor de naleving van dit reglement en de bijbehorende Bijlagen. Nadere
aandachtspunten van Bestuurs wege voor deze commissie zijn vermeld in Bijlage 9. De benoeming,
taken en verantwoordelijkheden van bestuurs commissies is nader beschreven in Bijlage 10.
Daarbij is een redelijk aanzien van de inrichting van belang. Indien voor het beheer en onderhoud
mankracht nodig is wordt deze door de leden op basis van vrijwilligheid en onbezoldigdheid verstrekt.
1. Gebruikers van de stallen dienen onverkort de aanbevelingen, aanwijzingen, c.q. opdrachten van
de leden der stalcommissie op te volgen. In geval van het niet opvolgen van een aanwijzing kan
de stalcommisie overgaan tot het waarschuwen van de betreffende gebruiker, met daarbij een
vermelding van een dwingende termijn voor herstel. Indien daartoe aanleiding is kan direct een
besluit tot sanctie genomen worden, evenals na verloop van de gestelde termijn. De mogelijke
sancties zijn vermeld in Bijlage 11. Tegen een beslissing van de stalcommissie staat schriftelijk
beroep open bij het bestuur binnen een termijn van 14 dagen, gedurende welke de voldaan dient
te zijn aan de uitspraak der stalcommissie.
2. In geval van aanwezigheid van een beroepscommissie binnen de vereniging zal deze commissie
zich schriftelijk uitspreken ontrent het gerezen verschil binnen een termijn van 14 dagen.
Gedurende deze periode dient voldaan te zijn aan de uitspraak van de stal commissie. Nadere
richtlijnen m.b.t. de samenstelling van de beroepscommissie zijn weeggegeven in Bijlage 12.
Tegen de beslissing van deze commissie staat beroep open bij het bestuur met inachtneming van
de hiervoor gestelde termijnen.
3. Het bestuur zal zich binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk
uitspreken over de gegrondheid van de klacht.
4. Zowel de beroepscommissie als het bestuur zullen het hoor en wederhoor principe toepassen.
5. Indien klager het oneens is met de uitspraak van het bestuur, zal de kwestie behandeld worden
ter algemene vergadering van de vereniging, en in stemming worden gebracht onder de leden der
vereniging. De uitkomst van deze stemming zal bindend zijn, en klager heeft geen verdere
beroeps mogelijkheden in verenigingsverband.
6. De stalcommissie kan in uitzonderings situaties toestemming verlenen tot opslag, en plaatsing van
goederen welke niet direct bijen gerelateerd zijn. Hieraan kunnen voorwaarden verbonden zijn,
alsmede kan er een vergoeding voor in rekening worden gebracht. Nadere richtlijnen zijn
vastgelegd in Bijlage 13.
Art 9 Plaatsing van Bijenvolken in het algemene deel der inrichtingen kan slechts geschieden met
schriftelijke toestemming van de stalcommissie.
1. De stalcommissie zal hierbij de locatie voor plaatsing aangeven alsmede de tijdspanne waarvoor
de plaatsing is toegestaan.
2. Bij het plaatsen van volken dient zorg gedragen te worden voor het minimaliseren van overlast
voor omgeving en overige gebruikers der stallen.
3. De stalcommissie kan op elk moment de toestemming tot plaatsing intrekken, indien de plaatser
der bijenvolken zich niet aan het reglement, de voorschriften van de commissie, de statuten, of de
aanwijzingen van de commissie houdt. In dit geval dienen de volken per omgaande (24 uur) te
worden verwijderd. Restitutie van huurgelden vindt in dit geval niet plaats.
4. Bij aanvoer van bijen dient, in het algemeen belang, te worden geobserveerd of er geen zieke
bijen worden geplaatst.
Art 10 Gebruikers der stallen dienen, in het belang der vereniging, de volgende gedragsregels in
aanmerking te nemen.
1. Het netjes houden van de inrichting en omgeving. Hiervoor is in sommige gevallen gereedschap
(Vegers, tuingereedschap e.d.) aanwezig, en bij afwezigheid waarvan de gebruikende leden
daarin zelf te dienen voorzien, voor dit omschreven doel. Afval dient te worden gedeponeerd in de
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daarvoor bestemde containers, en dient bij afwezigheid daarvan door het lid / gebruiker zelf te
worden afgevoerd conform het bepaalde in Bijlage 3.
Het is verboden veranderingen aan te brengen, of beschadigingen aan te brengen aan het terrein,
gebouwen, en afrasteringen, alsmede aan eigendommen van andere gebruikers.
Het is verboden open vuren te creëren op de terreinen en gebouwen.
Parkeren is toegestaan op de aangegeven, daarvoor bestemde plaatsen, op eigen risico.
Het geen anders dan strikt noodzakelijke materialen voor de bijenteelt op de inrichting –algemene
deel- te plaatsen, en op te slaan. Voor het plaatsen van materialen, uitgezonderd normale
benodigdheden, is toestemming benodigd van de stalcommissie. De toestemming tot plaatsing
kan door de stalcommissie te allen tijde worden ingetrokken indien naar haar oordeel de
noodzaak ontbreekt, het gebruik der inrichting voor andere leden wordt belemmerd, of de kuisheid
der stallen in gevaar komt. Aan deze aanwijzing dient binnen 24 uur gehoor te worden gegeven,
onverlet het gestelde in art 8.
Reserve materialen, waaronder ramen / raten dienen te worden opgeslagen in het daarvoor
bestemde vak, of kasten. Alle materialen dienen bijvrij opgeslagen te worden, alsmede in goede
conditie te zijn. De stalcommissie, alsmede het bestuur, behoud zich het recht voor materialen die
kwalitatief niet in orde bevonden worden, alsmede de hygiëne normen niet volstaan, te laten
verwijderen en indien nodig te laten vernietigen (met inachtneming van de richtlijnen van het
ministerie van LNV).
De stalcommissie, en het bestuur der vereniging, nog de vereniging, is aansprakelijk voor enige
schade ten gevolge van het bestrijden van ziekten der bijen, volken of materialen, in bijzonder ten
gevolge het beheer der stallen.
Leden dienen de stalsleutels na gebruik op te bergen op de daarvoor bestemde plaats.
De terreinen van de vereniging dienen na afloop van elk bezoek, indien met een hek uitgerust, te
worden afgesloten.
Leden dienen kennis te nemen van de mededelingen van de stalcommissie, en het bestuur, zoals
gepubliceerd op het mededelingen bord der vereniging in de inrichting.
Gebruikers, en leden van de vereniging, dienen elkaar aan te spreken op correctheid van
handelen binnen de stallen.
De gebruikers der inrichtingen dienen oudere en / of minder vitale leden te ontzien bij het
uitvoeren van taken.

Art 11 Omgevingsbewust gedrag van de gebruikers der inrichtingen wordt nagestreefd, en
verondersteld, door de stalcommisie en het bestuur. Dientengevolge wordt aangeraden
1. Volop te reizen met de bijen gedurende de periode april t/m augustus van elk kalender jaar. In het
bijzonder indien de standplaats van de volken op verenigings terrein zich in de nabijheid bevindt
van woningen.
2. Het afzien van tijdelijk te plaatsen volken welke moerloos zijn
3. Het afzien van tijdelijk te plaatsen volken, welke een bij het lid bekend zijnde, agressief gedrag
vertonen.
4. Het werken “in” de bijen op tijdtippen die de overlast minimaliseren. Daarbij te denken aan vroeg
in de ochtend of laat in de avond.
5. Het snel werken “in” de bijen. Geen raat voor raat werk, maar kamers verplaatsen.
6. Het niet uit laten likken van geslingerde raten in de open lucht.
7. Het voeren der volken gedurende de schemer.
8. Indien een gebruiker der stallen, naar het oordeel der stalcommisie, zich niet houdt, of in
onvoldoende mate houdt aan deze omgevings gedragingen, heeft zij het recht de volken
onverwijld (binnen 24 uur) te laten verwijderen, bij ontstentenis te verwijderen.
9. In het belang der vereniging is de stalcommissie, en het bestuur bevoegd alle maatregelen te
treffen die zij nodig acht –in het belang der vereniging-, ten einde overlast voor derden te
beperken, bij uitsluiting van enige aansprakelijkheid in dezer.
Art 12 Bijenziekten. Iedere gebruiker der stallen is verplicht elke ziekte geconstateerd in haar / zijn
volken terstond te rapporteren. Elke verdenking dient terstond te worden gemeld bij de
gezondheidscoördinator van de Groep Drenthe. Deze functionaris besluit of de AID en / of PPO bijen
dient te worden gewaarschuwd en / of te worden geconsulteerd. Daarnaast dient ook de
stalcommissie te worden geïnformeerd door de gebruiker der inrichting, die daarvan het bestuur
onverwijld verwittigt.

Reglement Bijenstal(len) en Bijenparken Imkervereniging “Eendracht” te Beilen Versie 29-3-2007

5

1. Onverlet het voorgaande dient iedere gebruiker der stallen, in geval van een meldingsplichtige
ziekte –waaronder Amerikaans Vuilbroed (AVB)- melding te doen bij de commissie gezondheid
van de vereniging.
2. De stalcommissie alsmede de commissie gezondheid zal conform de regelgeving in het
Koninkrijk der Nederlanden handelen ten einde de uitbraak van de ziekte te beperken en te
isoleren.
3. De stalcommissie en de commissie gezondheid zullen, namens het Bestuur, uitvoering geven aan
alle haar namens de bevoegde autoriteiten opgelegde taken, verordeningen, en richtlijnen in het
belang van de vereniging en de bijenhouderei zonder op energelei wijze schadeplichtig te zijn.
4. De commissie gezondheid heeft ten allen tijde het recht bijen volken welke besmet zijn met AVB,
of daarvan verdacht worden, in overleg met het bestuur en eigenaar te vernietigen en op te
ruimen, zonder dat de commissie gezondheid, de stalcommissie alsmede het bestuur enige
aansprakelijkheid aanvaarden.
5. Indien autoriteiten vernietiging oordelen van materialen welke niet op de stallen aanwezig zijn,
maar wel naar hun oordeel een besmettings gevaar vormen, ziet de gezondheidscommissie –
namens het bestuur- toe op vernietiging daarvan (binnen de geldende rechtsregels). De
stalcommissie, noch het bestuur, is op enegerlijke wijze aansprakelijk voor het gebrek aan
medewerking van een gebruiker der inrichtingen.
6. Een gebruiker der inrichtingen zal, in geval van toepasselijkheid van art 12 lid 4, de toegang tot
verenigings stallen worden ontzegd voor de duur van de door de bevoegde autoriteiten opgelegde
periode, en indien langer voor de duur van de door het bestuur opgelegde en gepubliceerde
periode.
7. Voor het waarschuwen van imkers in de eigen kring kan gebruik gemaakt worden van een
telefoon kring. Nadere richtlijnen dienaangaande zijn weergegeven in Bijlage 14.
8. Besmette materialen dienen te worden afgevoerd naar Essent te Wijster, of te worden
gedestrueerd door, of op aanwijzing van PPO Bijen.
9. Bij ontruiming van gehuurde delen der inrichting, kavels of plaatsen, ten gevolge van ziekten, vindt
geen restitutie van betaalde huurgelden plaats.
Art 13 Voederkrans / Bijen onderzoek. Het is de stalcommissie toegestaan, na een besluit van de
algemene ledenvergadering van de vereniging, een jaarlijks onderzoek verplichtend op te leggen aan
de gebruikers der inrichtingen. De monsters worden opgezonden aan een daartoe geëquipeerd
laboratorium, ten einde besmettingen vast te stellen. De individuele gebruikers der inrichtingen
ontvangen de uitslag en worden hoofdelijk naar rato van aantal volken voor de gemaakte kosten
berekend. Nadere richtlijnen zijn vastgelegd in Bijlage 15.
Art 14 Ziekte bestrijding. Alle imkers die de verenigings inrichtingen gebruiken, vermits door het
bestuur zodanig beslist, zijn gehouden om minstens een maal per jaar een varoa bestrijding uit te
voeren, of meerdere malen indien de stalcommissie daartoe aanleiding vindt.
Van stalcommissie wege wordt alsdan jaarlijks de datum van de behandeling gecommuniceerd. De
methode van behandeling is weergegeven in Bijlage 16.
Indien een imker de bestrijding zelf ter hand wil nemen wordt hem dringend geadviseerd dit op
hetzelfde tijdstip uit te voeren. Dit voornemen dient schriftelijk aan de stalcommissie te worden
medegedeeld zodat controle mogelijk is.
Art 15 Het gebruik van middelen van de vereniging. De stalcommissie stelt maaiers, en andere
middelen ter beschikking –indien gemandateerd door het bestuur- aan de gebruikers der inrichting.
Een overzicht van deze middelen wordt gegeven in Bijlage 17, alsmede de daarvoor verschuldigde
vergoeding. Onderhoud en reparatie aan deze zaken wordt geregeld door de stalcommissie door
aanbieding aan de leverancier.
Art 16 De stalcommissie staat het vrij, namens het bestuur, om alle maatregelen te treffen die zij
nodig acht, ten einde de doelstellingen te bewerkstelligen in het belang der vereniging, de NBV, en
het algemeen belang, uitgaande van de collectiviteit der belangen der leden.
Art 17 Aan het begrip schriftelijk wordt mede verstaan het berichten verkeer via Fax, en Email.
Art 18 Bezoekers van de terreinen, demonstratie en instructie deelnemers, en bezoekers van
overige ruimtes, dienen te worden begeleid door het uitnodigende lid, na verwittiging van de
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stalcommisie, en betreden het terrein en gebouwen op eigen risico, hetgeen vermeld dient te worden
aan de bezoeker door het begeleidende lid, cq leden conform de mededeling welke is opgehangen bij
de ingang van het terrein.
Art 19 Onvoorziene zaken. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur, na
hoor en wederhoor, en / of het overleg met externe adviseurs.
Art 20 Rechtkeuze. In geval van een (vermeend) conflict van belangen, waarbij tot onherroepelijk
oordeel van bevoegde autoriteiten de aanbevelingen van de stalcommisie en het bestuur dienen
worden gevolgd, is bij uitsluiting van elke vorm van arbitrage, de bevoegde autoriteit het
arrondissement gerecht te Assen, Nederland.

Lijst van Bijlagen

Nadere Uitwerking

1
2
3
4
5
6
7
8

Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Door gebruiker afvoer vanaf de inrichting.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
De jaarprijs per kast wordt jaarlijks vastgesteld door de
jaarvergadering van de Eendracht.
De jaarprijs per kast voor 2007 bedraagt 3.50 euro per jaar
De jaarprijs per kast buiten de stallen per jaar bedraagt 1.75 euro
voor 2007
De huur wordt stilzwijgend verlengd met telkenmale 1 jaar.
De huurbedragen dienen te zijn voldaan per 1 december van elk jaar
bij vooruitbetaling op het bankrekening nummer der vereniging.
De huurvergoeding voor tijdelijke plaatsingen 2007 van leden is niet
van toepassing
De huurvergoedingen voor tijdelijke plaatsingen 2007 van niet leden
wordt per geval bepaald door het bestuur.
Niet van toepassing.
Benoeming door Algemene vergadering.
Taken benoemd in reglementen der vereniging.
Schorsing en royement als lid conform de statuten der
vereniging, en NBV.
Niet van toepassing.
Opslag van deze goederen is niet toegestaan.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

Gemeentelijke voorwaarden.
Kavelhuur.
Gebruiksaanwijzingen reparaties.
Afval afvoer.
Hoogte windkeringen.
Voorwaarden beplanting.
Voorwaarden voor bouw / verbouw.
Huur stalplaatsen.

9 Nadere aanwijzingen stalcommissie.
10 Aanstelling / verantwoordelijkheden
Bestuurscommissies.
11 Sancties.
12 Beroeps commissie.
13 Opslag van overige goederen binnen de inrichting.
14 Telefoon waarschuwingskring
15 Voederkrans onderzoek.
16 Collectieve ziektebestrijding.
17 Gebruik verenigingsmiddelen.
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