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Intern Reglement 
Imkersbond Bonheiden vzw 

1. Vrijwilligerswerking bijen 

De “Vrijwilligerswerking Bijen” is een groep vrijwilligers, lid van de Imkersbond Bonheiden vzw (IBB), 

die binnen de vereniging samenwerken aan de volgende doelstellingen : 

➢ Vorming 
➢ Onderhoud van de gebouwen en terreinen  
➢ Dienstverlening 
➢ Innovatie 

 

Werking 
Op regelmatige basis komt de werkgroep  bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden  voorgezeten door 

de voorzitter van de  werkgroep . Deze  wordt  gemandateerd van uit het bestuur van IBB vzw. 

De voorzitter van de werkgroep is bestuurslid binnen de IBB vzw. 

Voorafgaand aan de vergaderingen wordt een oproep gedaan aan de leden. Deze oproep bevat  de 

datum, plaats en agenda  van de vergadering. 

Alle leden van de IBB kunnen mee werken aan projecten. Ook kunnen de leden met een eigen 

voorstel naar de vergadering komen op voorwaarde dat ze dit reeds een beetje uitgewerkt hebben.  

Indien nodig worden kleinere groepjes gevormd met vrijwilligers die een specifiek project willen 

uitvoeren. Deze vrijwilligers staan dan ook borg voor een correcte en volledige uitwerking van dit 

project. 

De werkgroep maakt in de maand december een jaarplanning op voor het volgende werkjaar. 

Financiële werking 
De werkgroep zal jaarlijks, in de maand december, een begroting voor het volgende jaar en een 

financieel verslag van het afgelopen jaar, binnen brengen bij het bestuur van de IBB vzw. 
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Doelstellingen 
1. Vorming 

- Het ontvangen van groepen, het promoten van het bijen houden en het organiseren van 

educatieve rondleidingen voor scholen en verenigingen. 

- Praktijklessen imkeren organiseren ten behoeve van de leden en de kandidaat leden. 

- Informeren van leden en kandidaat leden over de werking en de mogelijkheden van de 

IBB. 

2. Onderhoud 

Zowel de gebouwen als de standplaatsen in beheer van de IBB moeten beheerd en 

onderhouden worden als door een goede huisvader. 

3. Dienstverlening 

Het ter beschikking stellen van goede kwaliteit bijenvolken, larfjes voor overlarven en/of 

onbevruchte moeren voor de leden. Het gebruikte en verbruikte materiaal dient door de 

ontvanger van de volken/moeren/larfjes vergoed te worden aan de IBB. 

Het organiseren van momenten waarop leden van IBB de kans krijgen hun eigen materiaal 

zowel als het materiaal van de IBB te  

- Ontsmetten via logen 

- Was uit te smelten 

- Honing te slingeren 

- Waswafels te gieten 

- … 

Organiseren van reizen met bijen naar de drachtgebieden. 

Organiseren van een plantenruil-dag. 

4. Innoveren 

De werkgroep werkt aan innoverende oplossingen rond dagelijkse problemen welke de leden 

van de IBB ondervinden. De bevindingen worden aan de leden bekend gemaakt via 

voordrachten. 

Leden die een eigen methode ontwikkeld hebben kunnen deze ook delen via de 

voordrachten. 

Ontwikkelen van bedrijfsmethoden die het imkeren aantrekkelijk maken. 
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2. Standplaatsen voor bijen 

De standplaatsen, in beheer van de IBB, kunnen door de leden van de vereniging gebruikt worden als 

tijdelijke uitwijkplaats voor bijenkasten.  

Aan elke standplaats wordt, door de raad van bestuur, een beheerder toegewezen. Deze beheerder 

zorgt voor het onderhoud en het dagelijkse beheer van de standplaats. De beheerder kan ook 

gebruik maken van de aanwezige faciliteiten en enkele eigen volken plaatsen gedurende de tijd dat 

hij/zij de functie van beheerder uitvoert. 

Het plaatsen van bijen is altijd onderworpen aan een voorafgaandelijke toestemming van de raad van 

bestuur van de IBB. Deze toelating is steeds voor een bepaald aantal volken en voor een bepaalde 

duur. 

De standplaatsen worden door alle gebruikers netjes gehouden. 

Een opgesteld bijenvolk mag geen aanleiding geven tot schade. 

Bijenvolken met ziekteverschijnselen zijn niet welkom. Bij twijfel dient de eigenaar, samen 

met de gezondheids-assistent het volk te inspecteren. De gezondheids-assistent beslist of 

het volk naar de standplaats mag gebracht worden en welke behandeling moet uitgevoerd 

worden. 

Op alle bijenkasten en materiaal moet de naam, het adres en het telefoonnummer van de 

eigenaar vermeld worden. 

De toelating om bijen te plaatsen kan ten allen tijde door de raad van beheer van de IBB ingetrokken 

worden, waarna de eigenaar zijn bijen en materiaal binnen een termijn van 14 dagen zal weghalen. 

Achtergelaten bijen en materiaal worden automatisch eigendom van de IBB. 
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3. Ter beschikking stellen van bijen aan de leden 

Voor startende leden, of leden die omwille van wintersterfte al hun bijen verloren hebben kan de 

bond op vraag een aflegger ter beschikking stellen.  Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid. In 

de mate van het mogelijke zal er op de afleggers die ter beschikking gesteld worden via de bond, ook 

een moer voorzien worden. 

 Het bestuur beslist steeds over de uiteindelijke toewijzing. Daarbij worden volgende criteria 

gehanteerd: 

- Minstens één volledig jaar hoofdlid zijn van de imkersbond Bonheiden vzw. Dit wil 

zeggen dat je de eerste maal een aflegger kan vragen gedurende het tweede jaar 

hoofdlidmaatschap. 

- Een basiscursus imker gevolgd hebben 

- De ontvanger gaat het commitment aan om, als zijn bijenstand op sterkte is en op 

specifieke vraag van de bond, zelf ook een gelijkwaardige aflegger terug te bezorgen om 

zo een ander lid uit de nood te helpen.  

- Als vergoeding betaalt de ontvanger de op dat moment geldende kostprijs van een raam 

en een waswafel. (In 2017 is dit 2,5 euro per raam) 

- Indien er meer vraag dan aanbod is, komen eerst de leden met de meeste anciënniteit bij 

IBB vzw aan bod. 

- Eenzelfde imker kan verschillende keren uit de nood geholpen worden. Dit is echter 

beperkt tot maximaal drie maal. De tweede en derde maal komt de imker wel onderaan 

de prioriteit-lijst. 

 

4. Slingeren – Logen – Waswafelen 

 
- Slingeren : zoveel mogelijk promoten om de slinger af te halen en thuis te slingeren.  Het 

slingeren in de Zoem-In wordt beperkt tot twee rompen maximum. Er dienen twee 

personen aanwezig te zijn.  Indien dit niet mogelijk is, word je geacht om te blijven en de 

volgende bij het slingeren te helpen. 

- Logen en waswafelen in de Zoem-In.  Het uitsmelten van ramen dient thuis te gebeuren 

en je dient zelf aanwezig te zijn om mee te helpen bij het logen van de raampjes. Indien 

dit onmogelijk is, kan er uitgesmolten worden in de voormiddag en in de namiddag 

geloogd worden. Maar de leden moeten dan wel in beide gevallen aanwezig zijn.  

 


