Handvest van de bijenstal van Vorst 2017-18
Het handvest van de bijenstal van Vorst vormt de basis voor het engagement
van iedere deelnemer.
Doelstellingen:
● Zich vertrouwd maken met de bijenteelt in de stad door het collectieve en
actieve beheer van een bijenstal in het Jacques Brelpark
● Zijn kennis overdragen aan de nieuwkomers
● De duurzaamheid en de promotie van het project garanderen
● Basisvoorwaarden en eerste stapjes in de bijenteelt voordat men eventueel een
imkeropleiding (SRABE ...) gaat volgen
"Verantwoordelijke-initiator":
Het beheer van de bijenstal, de initiatie in de bijenteelt en de begeleiding van de
groep gebeurt onder verantwoordelijkheid van de "verantwoordelijke-initiator".
Deze wordt gecontacteerd door de Gemeente Vorst.
Voor wat het jaar 2017-18 betreft, gaat het om mevr. Nathalie Jacquemin.
Betrokkenheid van de deelnemers:
● Het aantal nieuwe deelnemers is beperkt tot 8 per jaar.
● Iedere deelnemer verbindt zich voor minstens 2 jaar, van januari tot januari.
- Gedurende het eerste jaar moet de nieuwe deelnemer aan minstens 80% van
de geplande activiteiten deelnemen.
- Gedurende het tweede jaar zet hij zich in voor de begeleiding van de
deelnemers van de volgende groep en staat hij de "verantwoordelijke-initiator"
bij voor de "scholing".
Indien hij zijn inzet vóór het einde van het tweede jaar staakt, brengt de
deelnemer de "verantwoordelijke-initiator" hiervan op de hoogte en bezorgt hij
deze het hem uitgeleende gereedschap terug.
● Iedere deelnemer moet zich kunnen inzetten voor de verschillende taken en
blijk geven van zin voor initiatief voor het goede beheer van de ruimte.
● In het geval van een bezoek aan de bijenstal buiten de geplande
bijeenkomsten dient de deelnemer zijn bezoek en zijn opmerkingen op te
tekenen in het schrift van elke bezochte bijenkorf.
● Deelname is volledig gratis en iedereen in de groep is vrijwilliger.
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● De Gemeente Vorst wijst iedere aansprakelijkheid van de hand voor mogelijke
ongevallen in het kader van de activiteiten in verband met de bijenstal. Het
behoort tot de verantwoordelijkheden van elke deelnemer zich te verzekeren
indien hij dit nodig acht.
Specifieke taken:
Elk jaar verdeelt de groep oudgedienden de volgende functies onder de
deelnemers:
● een coördinator/contactpersoon t.a.v. de Gemeente
● een verantwoordelijke voor het onderhoud van de ruimte
● een verantwoordelijke voor het onderhoud van het gereedschap
● een verantwoordelijke voor de bevoorrading inzake consumptieartikelen
● een verantwoordelijke voor de verdeling van de honing
Promotie van de collectieve bijenstal:
Om te zorgen voor de promotie van het project wordt van de nieuwe deelnemers
gevraagd aanwezig te zijn:
- tijdens de publiek toegankelijke honingoogstdag (in juni)
- tijdens bezoeken van scholen of verenigingen (2 bezoeken per jaar, overdag, in
de lente, data af te spreken).
De deelnemers zien toe op de ontvangst van de bezoekers en assisteren de
"verantwoordelijke-initiator" bij het verspreiden van informatie.
De Gemeente behoudt zich het recht voor te haren laste andere activiteiten voor
de promotie van de bijenstal te organiseren.
Gereedschap en kolonies:
De Gemeente Vorst is eigenaar:
● van de bijenkolonies, waaronder de koninginnen;
● en van het gereedschap, nl.:
- 3 volledige bijenkorven (koninginnenrooster, bijenuitlaten en voederbak
inbegrepen), 6 hoogsels, 2 bevruchtingskastjes;
- een pedagogische bijenkorf voor de animatieactiviteiten;
- 10 individuele uitrustingen (imkerjas, wanten en sleutels van de bijenstal);
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- 2 imkerpijpen, drie kaderopeners, borstel, tang voor koninginnen, kooien voor
koninginnen;
- 1 elektrische transformator voor het samenvoegen van draad +
honingraatprofiel, een draadspoel, een kartelwieltje om de draad te doen krullen.
De Gemeente voorziet een budget van € 500/jaar voor de onderhoudskosten. De
bestellingen worden geplaatst door de verantwoordelijke "bevoorrading inzake
consumptieartikelen" bij de SRABE, die één keer per jaar rechtstreeks aan de
Gemeente factureert. Dit bedrag dient voor de ontwikkeling van de kolonies:
behandeling met Apilife Var en Oxyvar, voeding, aankoop van koninginnen, 3 kilo
honingraatprofielen, 300 potten, en consumptieartikelen voor het onderhoud de
bijenstallen (bescherming van het hout, eventuele herstellingswerken, ...).
De ontlening van het gereedschap (een imkerjas + wanten), middels een
waarborg van 50 euro, te storten op de rekening van de Gemeente, nr. IN TE
VULLEN, met de mededeling: "waarborg bijenstal + NAAM voornaam", en de
ondertekening van dit handvest vormen de concretisering van de toetreding
van een deelnemer.
Wanneer het gereedschap terugbezorgd wordt aan de "verantwoordelijkeinitiator", wordt de waarborg door de Gemeente Vorst terugbetaald via
bankoverschrijving.
De imkers gebruiken het gereedschap "als goede huisvaders".
Honingoogst:
De twee oogsten (lente, zomer) vergen de actieve deelname van alle deelnemers
(nieuwe en oudgedienden van het vorige jaar) en de honing wordt dan als volgt
verdeeld:
● 20% van elke oogst voor de projectdragers van de Gemeente Vorst;
● de mogelijkheid wordt gegeven de honing te proeven: tijdens de dag van de
uithaling en tijdens alle sensibiliseringsactiviteiten (schoolbezoek enz.);
● de rest (80%) in verhouding tot het aantal deelnemers, op voorwaarde dat zij
aan 80% van de activiteiten hebben deelgenomen.

Ik, ondergetekende,.....................................................................,
gedomicilieerd te
.................................................................................................................
...., onderschrijf het bovenstaande handvest.
Opgemaakt te Brussel, op.................................. Handtekening:
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