REGLEMENT BIJENSTAL NBV-Groningen
1. Dit reglement heeft betrekking op de bijenstal in het Stadspark van de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging afdeling Groningen.
2. Definities:
Vereniging:

Nederlandse Bijenhoudersvereniging afdeling Groningen

Gebruiker:

De imker die (een) bijenkast(en) in de bijenstal plaatst

THI:

Toezichthoudend imker die de gang van zaken in en om de bijenstal behartigt.

3. Doel van de bijenstal is het stimuleren van de bijenteelt in de afdeling Groningen door:
•

Gelegenheid geven tot het plaatsen van bijenvolken door de leden van afd.Groningen,
die hiervoor thuis weinig of geen mogelijkheden hebben.

•

Het geven van voorlichting aan belangstellenden

4. De dagelijkse gang van zaken in en rondom de bijenstal wordt door de THI geregeld.
5. Naam en telefoonnummer van de THI en alle gebruikers worden op een lijst vermeld die op
een duidelijke plaats in de bijenstal hangt. Elke gebruiker krijgt een eigen nummer.
6. Gebruikers moeten alle kasten en korven voorzien van hun eigen nummer.
7. Kasten en korven die niet zijn voorzien van een nummer worden in overleg met de THI uit de
bijenstal verwijderd.
8. Alleen voor leden van NBV Groningen is het, na overleg met de THI, toegestaan om volken in
de bijenstal te plaatsen. Voor het gebruik van de bijenstal kan een vergoeding worden
gevraagd, nadat de ledenvergadering heeft ingestemd met het bedrag.
9. Alle gebruikers van de bijenstal onderwerpen zich aan dit reglement.
10. Gebruikers ontvangen van de THI tegen kostprijs een sleutel van het toegangshek. Deze
sleutel moet bij beëindigen van het gebruik van de bijenstal ingeleverd worden bij de THI.
11. Gebruikers dienen zich te houden aan de aanwijzing(en) van de THI.
12. Gebruikers dienen hand- en spandiensten te verrichten, zoals onderhoud en schoonhouden van
de bijenstal. Dit wordt gecoördineerd door de THI, bijvoorbeeld via het mededelingenbord.
13. De bijenstal is het visitekaartje van de vereniging en moet er netjes en verzorgd bij staan.
Overtollige en onnodige zaken horen niet in de bijenstal aanwezig te zijn.
14. Het is uitsluitend toegestaan niet bevolkte kasten op te slaan tegen de achterwand van de
bijenstal (ook deze kasten dienen te zijn voorzien van het nummer van de gebruiker).
15. Opgeslagen kasten mogen niet zijn voorzien van voerramen ter voorkoming van roverij
16. Opgeslagen kasten moeten goed afgesloten zijn ter voorkoming van ziekteverspreiding.
17. Er mogen geen losse ramen worden opgeslagen in de bijenstal. Open voer, voerbakken of
honing mogen niet in of rond de bijenstal achterblijven.

18. Gebruikers moeten overlast voor de omgeving (bijvoorbeeld zwermen) zoveel mogelijk
voorkomen.
19. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan personen, volken,
kasten, korven of enig materiaal.
20. Na beëindiging van het lidmaatschap dient het ex-lid zijn volken uit de bijenstal te
verwijderen.
21. Gebruikers dienen de Varoa belasting in eigen volken afdoende te beheersen.
22. Bij het constateren van besmettelijke ziekten bij een bijenvolk zal de gebruiker direct contact
opnemen met de THI en gepaste maatregelen nemen.
23. Over geschillen, voortvloeiend uit dit reglement of overige zaken welke daarin niet zijn
geregeld, beslist het bestuur na overleg met de THI en de betrokken gebruiker.
24. Het reglement is beschikbaar via de website van de vereniging.
25. Dit reglement is vastgesteld in de ledenvergadering van 13 februari 2018

