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HUISHOUDELIJK   REGLEMENT 

Imkers   Nederland 

 

Begripsbepalingen 

Artikel 1 

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

de vereniging: Imkers Nederland gevestigd te Silvolde 

de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d.14 december 

2017verleden voor notaris Moerland te Dinxperlo. 

het bestuur: het bestuur van de Imkers Nederland 

de leden: leden van Imkers Nederland 

 er zijn gewone leden, buitengewone leden en ereleden 

 de gewone leden zijn te onderscheiden in leden, jeugdleden en gezinsleden 

 gewone leden en doorgaans ook de ereleden zijn ingeschreven bij een afdeling  

 buitengewone leden zijn uitsluitend ingeschreven bij Imkers Nederland 

 jeugdleden zijn jonger dan 18 jaar en kunnen alleen als lid worden ingeschreven na schriftelijke 
toestemming van diens wettelijke vertegenwoordiger 

 gezinsleden zijn leden die samen op het zelfde adres wonen (en slechts één exemplaar van 
Mijn Bijen toegezonden krijgen). Voor leden, jeugdleden en gezinsleden worden verschillende 
bedragen bij de afdeling in rekening gebracht. 

 

 

 

 

Contributiebetaling 

Artikel 2 

De jaarlijkse contributie moet door een lid/jeugdlid vóór 1 februari worden voldaan 

Betaling kan op één of meer van de hierna genoemde manieren gebeuren: 

 in contanten of door overschrijving naar de bankrekening van de penningmeester van een 
afdeling , of indien buitengewoon lid bij de penningmeester van Imkers Nederland; 

 door overschrijving naar een bankrekening Imkers Nederland; 

 door afgifte van een machtiging / automatische incasso; 

 

Indien de contributie niet tijdig is betaald, kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De 

contributie voor het verenigingsjaar die niet tijdig is voldaan kan worden verhoogd met een 

door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten. 

 

Afdelingen innen bij hun leden de contributie, die bestaat uit een deel dat afgedragen wordt 

aan Imkers Nederland plus een deel dat bedoeld is voor afdelingsactiviteiten.  

In januari van elk verenigingsjaar stuurt Imkers Nederland een factuur voor de genoemde 

afdracht aan alle afdelingen. Deze factuur wordt gebaseerd op de gegevens uit de 

ledenadministratie van Imkers Nederland d.d. 1 januari 
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De afdracht van de afdelingen richting Imkers Nederland wordt gebruikt voor de activiteiten 

van Imkers Nederland. Gezinsleden krijgen korting omdat het verenigingsblad (Mijn Bijen) op 

het gezamenlijke adres slechts in enkelvoud bezorgd wordt, ook jeugdleden krijgen korting en 

ereleden zijn vrijgesteld van de afdracht (en zelfs van contributiebetaling conform de statuten 

(artikel 6 lid 3) 

 

 

 

 

Commissies 

Artikel 3 

Het bestuur kan commissies of werkgroepen benoemen 

 De commissies bestaan bij voorkeur uit een oneven aantal leden met een minimum van drie . 
De leden en plaatsvervangende leden van de commissies worden benoemd en ontslagen 
door het bestuur. Een plaatsvervangend lid treedt in alle rechten en plichten van het lid dat 
hij vervangt. 

 De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.  

 Telkens wanneer door het bestuur van de vereniging een lid of een plaatsvervangend lid 
moet worden benoemd geeft het bestuur van de vereniging hiervan kennis aan de leden 
van de vereniging  

Het budget van commissies wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering en in de 

begroting opgenomen  

 

De onderstaande commissies bestaan of kunnen indien gewenst worden ingesteld 

 Commissie bestuiving 

 Commissie van bijenproducten 
o Het bevorderen van de kwaliteit van Nederlandse honing en andere bijenproducten. 

 Onderwijs 
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Het verbreden en verdiepen van de kennis en deskundigheid van het imkeren van de leden van 

de Imkers Nederland Het bevorderen van deskundigheid van imker en teler  met betrekking 

tot de optimalisatie  bij bestuiving van gewassen.  Voor de organisatie en voor de individuele 

leden is het vergroten van de deskundigheid en het verbeteren van de imkerpraktijk een eerste 

vereiste. 

Daarvoor zouden leerlijnen opgezet kunnen worden met onder andere de volgende 

onderdelen: 

 Kennismaken met de honingbij  

 Basis imkeren / bijenteelt beginners 

 Bijenteelt voor gevorderden 

 Korfteelt 

 Korfvlechten 

 Koninginnenteelt 

 Drachtplanten 

 Bijengezondheid 

 Bijenproducten 

 Bijenteeltleraar 

 Bestuivingimker 

 Keurmeester bijenproducten 

 Aanbeveling  

 om specifiek aandacht te schenken aan jeugd en jongeren.(Deskundigheidbevordering verder 
vorm te geven door de commissie.) 

 

Commissie Welzijn bijen  

Het bevorderen en in stand houden van de bijenpopulatie, honingbijen in het bijzonder in 

Nederland.  

Het ondersteunen van mogelijkheden voor vestiging van verenigingsstallen en het overigens 

verschaffen van gelegenheden voor het plaatsen van bijenvolken. 

Het bijdragen aan de biodiversiteit van het voedselplantenareaal.  

 

Commissie Public relations  

Het uitbreiden van de samenwerking tussen Imkers Nederland en de overige 

bijenhoudersbonden c.q. verenigingen in Nederland en daarbuiten.  

Bijdragen bij het oplossen van Europese en landelijke vraagstukken betreffende bijen en bijen 

houden (middels vertegenwoordiger van copa cogeca).  

Het promoten van de bijenhouderij. (Hieronder verstaan we de volgende zaken) 

ons blad mijn bijen.  

de nieuwsbrief – de banners/folders/flyers enz. 

interne en externe presentaties (studiedagen/bezoek markten en festivals etc.) 

overige, vaak afdelingsgebonden presentaties  
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Commissie Begeleiding beginnend imkers (kenniscentrum)  

Andere vormen van deskundigheidsbevordering voor de leden die in het gat vallen tussen het 

einde van de beginnerscursus en het hebben van enige praktische ervaringen (te denken valt 

aan een termijn van bijvoorbeeld 1 of 2 jaar.  

 

Commissie ter behandeling van overtredingen 

 

Commissie van beroep 

 

 

 

Overtredingen 

Artikel 4 

Er kan sprake zijn van overtredingen van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk 

reglement, namelijk 

 

het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in de statuten 

ander onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de 

vereniging of bijen worden geschaad 

 

 

Commissie ter behandeling van overtredingen 

Ter behandeling van overtredingen kan het bestuur een commissie ter behandeling van 

overtredingen benoemen. Niet zijnde een belanghebbende of bestuurslid 
1. De taak van de commissie bestaat uit het behandelen van door het bestuur aan de 

commissie voorgelegde kwesties met betrekking tot (vermeende) overtredingen door 
leden van de vereniging alsmede het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan het 
bestuur met betrekking tot deze (veronderstelde) overtredingen. 

2. De commissie adviseert zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden na de 
melding van de vermeende overtreding het bestuur door middel van een aangetekende 
brief.  

3. Het bestuur beoordeelt het advies zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden 
na het uitgebrachte advies en deelt het genomen bestuursbesluit  mee aan de commissie en 
het desbetreffende lid.  

4. Indien de betrokken persoon tegen het besluit  in beroep gaat, zal het bestuur een 
commissie van beroep benoemen. 

 

Ter behandeling van beroep kan het bestuur een commissie beroep benoemen.  

Niet zijnde belanghebbende bestuurslid of lid van de commissie ter behandeling van 

overtredingen. 

 

Commissie van beroep 
1. De commissie neemt geen beslissing dan nadat zij de betrokken aanvrager van het 

lidmaatschap of het betrokken lid heeft gehoord, dan wel heeft uitgenodigd om te worden 
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gehoord en de aanvrager van het lidmaatschap, respectievelijk het lid ook na herhaald 
verzoek aan die uitnodiging geen gehoor heeft gegeven. De commissie van beroep is 
bevoegd het bestuur te horen. De commissie kan inzage vorderen van alle stukken die op de 
kwestie betrekking hebben en is bevoegd betrokkenen en getuigen om inlichtingen te 
vragen.  

2. De commissie motiveert haar uitspraak en legt deze schriftelijk vast. De uitspraak wordt 
ondertekend door alle leden of plaatsvervangende van de commissie die over het 
beroepschrift oordeelden. De uitspraak is bindend. De uitspraak wordt binnen twee maand  
aangetekend aan betrokkene toegezonden onder gelijktijdige toezending van een afschrift 
daarvan aan het bestuur. 

 

Fondsen 

Artikel 5 
1. De vereniging erkent fondsen welke een vastgestelde doelstelling hebben. 
2. Het Cees Stapensea Fonds is overgenomen van de ANI 

1. Het bestuur van het Cees Stapensea Fonds wordt gevormd door voorzitter + secretaris + 
penningmeester van Imkers Nederland 

2. Jaarlijks kunnen afdelingen een lid van Imkers Nederland voordragen voor de Cees 
Stapensea prijs + oorkonde op grond van een uitzonderlijke inzet gedurende het 
verenigingsjaar voor de bijenhouderij. Het bestuur van het Cees Stapensea Fonds beslist. 

 

Vaststelling en wijziging reglement 

Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld voor een 

periode van 5 jaar maar kan indien nodig eerder worden aangepast in voornoemde 

vergadering.  

Wijzigingen en/of aanvullingen dienen volledig bij de oproeping van deze vergadering te 

worden vermeld en worden goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

 


