Huishoudelijk reglement Bijenweide Pelter Biehalle
Pelter Biehalle stelt een bijenweide ter schikking van zijn leden die zelf niet
over voldoende vrije ruimte beschikken om bijenkasten op te stellen. Deze
weide dient niet als uitbreiding op eigen terreinen. Uit de terbeschikkingstelling
vloeien er op geen enkele manier bijkomende rechten voor het lid, het betreft
louter een gunst van de vereniging naar het lid toe. Door het aanvaarden van
deze gunst verklaart het lid zich dan ook akkoord met de volledige inhoud van
dit huishoudelijk reglement.
De voor een lid beschikbaar gestelde ruimte wordt aangewezen door het bestuur
van de vereniging. De oppervlakte per lid bedraagt maximaal 3m x 2m. Op deze
oppervlakte mag, mits formele goedkeuring door het bestuur, een losstaande
constructie geplaatst worden voor het huisvesten van maximaal 4 bijenvolken.
Vaste constructies en permanente wijzigingen zijn niet toegestaan.
Vanzelfsprekend verzorgt de imker de hem toegewezen ruimte als een goede
huisvader en met de nodige netheid.
De toewijzing gebeurt steeds voor de duur van een kalenderjaar, tenzij anders
overeengekomen.
Ieder lid dat gebruikt maakt van ruimte op de bijenweide verbindt zich ertoe
enkel aan de eigen bijen te werken en de bijen van mede-imkers niet te storen of
te beïnvloeden. Ten behoeve van de algemene gezondheid op de bijenstand
verbindt de imker zich er tevens toe zich te houden aan het behandelingsschema
zoals aangeraden door de vereniging.
Geschillen tussen de imkers dienen onderling opgelost te worden. Indien nodig
zal de vereniging echter ingrijpen indien een geschil hinder veroorzaakt voor de
andere imkers. Verwijdering van de stand en het ontzeggen van de toegang tot
de stand (onder andere) kunnen daarbij als maatregel gehanteerd worden.
Het niet naleven van dit huishoudelijk reglement, evenals nalatigheid bij het
onderhouden van de eigen bijenstand en de hygiëne van de volken kan eveneens
tot verwijdering van de stand leiden.
De imker die van de weide gebruik maakt doet dit volledig op eigen risico en
verantwoordelijkheid. De vereniging zal er alles aan doen om de weide als
geheel te onderhouden maar kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk
gesteld worden voor schade aan de imker noch aan derden.
De vereniging behoudt zich het recht voor om in specifieke gevallen
afwijkingen op dit reglement toe te staan.
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