Reglement van de Werkgroep Beebreed Nederland
De werkgroep draagt de naam Beebreed Nederland.
Dit reglement is vastgesteld in de jaarvergadering dd 14 november 2012.
Over zaken de werkgroep betreffend waarin dit reglement niet voorziet beslist de
jaarvergadering.
1. Doel
De werkgroep heeft tot doel de deelname van imkers aan het
bijenverbeteringsprogramma Beebreed (zie www.beebreed.eu) te bevorderen en te
ondersteunen. De werkgroep doet dit onder meer door het verstrekken van informatie
over Beebreed en over de manier van verzamelen van gegevens ten behoeve van de
teeltwaardeschatting, en door het vergemakkelijken van de toegang van imkers tot
teeltmateriaal dat in het kader van Beebreed is getest.
De werkgroep onderhoudt daartoe een website (www.beebreed.nl).
2. Leden
De werkgroep kent leden. Lid van de werkgroep kunnen worden imkers die bijenvolken
willen testen in het kader van Beebreed. De leden van de werkgroep benoemen een
coördinator die daarmee tevens lid is van de werkgroep. De coördinator treedt op als
“Zuchtobman/Administrator” in het kader van Beebreed.
3. Tot standkoming van het lidmaatschap
Imkers die bijenvolken willen testen in het kader van Beebreed kunnen zich als lid van
de werkgroep schriftelijk (brief of mail) melden bij de coördinator. Met het lidmaatschap
neemt het lid de verplichting op zich volken te testen volgens de regels van de
werkgroep, die de werkgroep opstelt binnen de regels van Beebreed.
De leden van de werkgroep kunnen adviseurs benoemen tot lid van de werkgroep.
4. Rechten en plichten van de leden
Alle leden van de werkgroep (de actieve imkers, de coördinator en de adviseurs) hebben
dezelfde rechten, zodat allen in de bijeenkomsten met evenveel recht invloed uitoefenen
op de conclusies van de bijeenkomsten. Wat betreft plichten wordt ieder lid geacht de
rol behorend bij actief imkerschap, coördinatorschap of adviseurschap uit te oefenen
zoals redelijkerwijs mag worden verwacht en zoals onderling is afgesproken.
5. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de werkgroep eindigt:
a. Door schriftelijke opzegging bij de coördinator.
b. Door overlijden.
c. Vanwege het zich niet houden aan de regels van de werkgroep met betrekking
tot het testen van volken of andere gemaakte afspraken binnen de werkgroep, te
beslissen in de jaarvergadering.
6. Vergaderingen
In elk geval eens per jaar, omstreeks november, wordt er een jaarvergadering
gehouden. Daarin komen in elk geval aan de orde:
a. Inventarisatie van de activiteiten van de leden met betrekking tot het testen van
volken.
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b. Regels met betrekking tot deelname aan beebreed.nl, concreet met betrekking
tot het testen van volken. Deze actuele regels (spelregels) staan op
www.beebreed.nl.
c. Activiteiten te ondernemen door de werkgroep om de deelname aan Beebreed te
bevorderen.
d. Indien van toepassing. Beëindiging van lidmaatschap volgens artikel 4c en
benoeming van coördinator en adviseurs geschiedt bij tweederde meerderheid
van stemmen van de aanwezige leden.
e. In het geval onder de verantwoordelijkheid van de Werkgroep darrenvolken
geplaatst worden, wordt er in februari voorafgaande aan het jaar van plaatsing
vergaderd over de beoogde afstamming van die darrenvolken en andere
noodzakelijke afspraken.
De vergadering wordt voorbereid door de coördinator die in overleg met de leden een
vergaderdatum zoekt en er voor zorgt dat vergaderstukken minstens een week voor de
vergadering bij de leden zijn.
7. Financiën
De leden betalen een bijdrage aan de verschuldigde contributie aan Beebreed.eu. De
hoogte van de contributie en de wijze van betalen wordt vastgesteld in de
jaarvergadering. [In de jaarvergadering van 19 december 2015 is besloten dat de
contributie zal bestaan uit een bedrag per getest volk (€ 4,50) plus een bedrag per
deelnemer (momenteel € 30) om op die manier het verschuldigde bedrag aan Beebreed
te dekken].
Financiële verplichtingen kunnen slechts worden aangegaan na besluit van de algemene
vergadering waarbij duidelijk wordt vastgelegd hoe aan de verplichtingen zal worden
voldaan.
8. Reglement
Wijzigingen in het reglement kunnen worden aangebracht door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen. Individuele leden kunnen voorstellen daartoe
indienen bij de coördinator tot veertien dagen voor de jaarvergadering. De coördinator
zorgt voor agendering.
9. Beëindiging van de werkgroep
De werkgroep houdt op te bestaan na besluit in de jaarvergadering.
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Bijlage bij het Reglement
Regels met betrekking tot deelname aan beebreed dd 6 november 2010
Er zijn een aantal spelregels die gelden voor imkers die willen deelnemen aan het
programma.
 De imker (of groep imkers) moet in staat zijn een veelheid aan volken aan te kunnen
(bijvoorbeeld 20). De richtlijn is om zo mogelijk van 10 volken of meer gegevens te
verzamelen ten behoeve van de teeltwaardeschatting. Van de volken waarbij
gegevens verzameld worden zijn er bij voorkeur minimaal 6 zustervolken. Dit zijn
richtlijnen dus ook met een wat kleiner aantal volken die beoordeeld worden kan een
imker meedoen aan Beebreed.
 De afstamming van de koningin in het volk moet bekend zijn en de koningin moet
individueel gemerkt zijn.
 Waar mogelijk moeten de zustervolken niet allemaal op dezelfde plek getest worden.
 Testvolken mogen verhuisd worden, maar dan wel zo dat volken die op één plek
staan samen naar een andere plek gaan.
De volgende gegevens worden verzameld:
 Honingopbrengst.
 Gebruikseigenschappen van het volk: Zachtaardigheid, raatvastheid en
zwermneiging.
 Varroatolerantie op grond van:
het aantal gevallen mijten tijdens de wilgenbloei.
het aantal afgespoelde mijten van ca 30 gram bijen in de zomer (juli).
de pintest.
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