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Reglement gemeenschappelijke bijenstand én bevruchtingsstand
Mikerf
Art. 1 Gemeenschappelijke bijenstand voor leden van IFANG
Op het Mikerf mogen maximaal 20 bijenkasten geplaatst worden door leden van IFANG.
De voorkeur wordt gegeven aan :
beginnende imkers.
imkers die thuis geen bijen kunnen of mogen houden.
Elke aanvraag zal onderzocht en goedgekeurd worden door de Mikerf Coördinator of door een
persoon die door hem aangeduid is.
Iedere imker met volken op het Mikerf is verplicht zich te laten registreren bij het FAVV.
Elke geplaatste bijenkast en bevruchtingskast moet voorzien zijn van de naam, adres en GSM
nummer van de eigenaar.
Art. 2 Mikerf coördinator
Aangesteld door het IFANG bestuur is de Mikerf Coördinator het aanspreekpunt voor alle activiteiten
op het Mikerf.
Art. 3 Aantal bijenkasten
Het maximale aantal op de stand te plaatsen volken is 4 per persoon, op voorwaarde dat er
voldoende plaats is. Bij onvoldoende plaats wordt dit maximale aantal van 4 volken
teruggebracht naar 3, zo nodig naar 2 of 1. Uitzonderingen kunnen steeds in overleg met de
coördinator.
Er mogen tevens bevruchtingskastjes geplaatst worden door de leden. Hiervoor is geen maximum
aantal vastgesteld.
Art. 4 Varroabehandeling
In het begin van het seizoen moet een varroa-plan voorgelegd worden aan de Mikerf coördinator.
Halverwege de maand juli, en uiterlijk begin augustus dient iedereen, die een of meerdere
bijenkasten op het Mikerf heeft staan, een varroabehandeling uit te voeren, dan wel te starten. Dit
om varroabesmetting van andere volken te voorkomen. Het verdient aanbeveling om deze
behandelingen in overleg met de Mikerf Coördinator, en liefst ook in overleg met de collega-imkers,
die op het Mikerf ook bijenkasten hebben staan, uit te voeren.
Art. 5 Voor wat hoort wat
Elk lid die bijen plaatst op het Mikerf engageert zich, in overleg met de coördinator, tot het mede in
goede staat houden van de tuin, de tentoonstellingsruimte en de omgeving en zo nodig te helpen bij
het onderhoud en het aanbrengen van verbeteringen, of in de ruime zin bijdragen tot de vereniging
door middel van een gidsbeurt, het repareren van een afrastering het terrein, enz.
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Enkele keren per jaar zullen op een nader bekend te maken data z.g. “opkuis-dagen” worden
georganiseerd, waarop tenminste eenieder die gebruik maakt van de bijenstanden, verzocht wordt
mee te komen helpen aan het opruimen en het onderhoud van de bijenstand, de beplanting en de
omgeving. Deze data wordt ruim van te voren bekend gemaakt via e-mail, de website of via het
maandblad. Aanwezigheid op de helft van deze data is vereist.
Art. 6 Koninginnen met goede eigenschappen
In het voorjaar dient het Mikerf als bevruchtingsstation. Vandaar dat alleen bijenkasten mogen
geplaatst worden met Carnica koninginnen waarvan de eigenschappen als wenselijk worden ervaren,
i.e. zachtaardig, zwermtraag, raamvast, resistent tegen aandoeningen en ziekten en een goede
honingopbrengst. Wederom dient de eigenaar van het bijenvolk aan de coördinator aan te geven wat
de afstamming is van het bijenvolk. Toegang kan geweigerd worden indien het bijenvolk niet aan de
gewenste eigenschappen voldoet.
Art.7 Toegang
Alleen leden en door het bestuur gemachtigde niet-leden hebben het recht tot het betreden van de
gemeenschappelijke bijenstand en bevruchtingsstand.
Toestemming van de Mikerf Coördinator is ook vereist voor het organiseren van cursussen,
vergaderingen, excursies…
De Mikerf Coördinator kan vragen dat bijenvolken worden verwijderd indien deze niet of niet volgens
de hierboven beschreven regels worden verzorgd, of wanneer het om agressieve bijenvolken gaat.
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