Visie Bijkersgilde 2012-2017
Versie AT 2015 1124 – vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 november 2015 te Nulde
Bijenproducten en processen
In de visie van bestuurders Bijkersgilde moet de aandacht verlegd worden van de keuring van producten
naar de keuring van processen, oftewel certificering van processen. Het implementeren van een gedegen
Hygienecode honing is een tijdrovend en intensief traject, waarvoor Bijkersgilde langer de tijd nodig
heeft. Meer tijd is zeker nodig als de Hygienecode erkend moet zijn door de NVWA, waarvoor bij andere
codes een periode van 1 a 2 jaar wordt genoemd. Tot die tijd maakt, hanteert en verbetert het
Bijkersgilde de procesbeschrijving/het Handboek Hygienisch Imkeren. Bijkersgilde wil zich sterk maken
om voor hobby-imkers een zelfregulerend en professioneel systeem te ontwikkelen, waarin imkers hun
processen verantwoord vorm kunnen geven, waarmee zij hun producten op een kwalitatief hoger niveau
kunnen brengen en houden. Een keurmerk behoort tot de mogelijkheden.
Gildesysteem
Het gildesysteem (leerling, gezel, meester) is de drager van het Bijkersgilde. Bestuur Bijkersgilde heeft op
onderdelen het gildesysteem uitgewerkt en wil dit verder ontwikkelen en verfijnen tot een werkbaar
opleidingssysteem voor junioren/beginners en senioren/gevorderden. Door het gildesyteem verder uit te
werken krijgen ook diverse ambachtelijke toepassingen en uitvindingen van praktisch imkers bij het
Bijkersgilde erkenning, mits ze te maken hebben met bijenproducten en van invloed zijn op de kwaliteit
van die producten. De verandering ten opzichte van de tijd voor de stichting bestaat eruit, dat er
regelmatig en bij herhaling goede prestaties moeten worden geleverd om een bepaalde titel te behalen
en te behouden. De eenmalige prijzen zijn verbonden aan een bepaald jaar, zodat een titel niet tientallen
jaren geldig blijft. Men mag zich pas ‘meester’ noemen op een onderdeel na het afleggen van een unieke
proeve van bekwaamheid. Minstens eenmaal per jaar bijspijkeren is verplicht, net als minstens eenmaal
per jaar meedoen aan een plaatselijke, regionale of landelijke keuring.
Ieder gildelid heeft een persoonlijk gildeboek, met daarin de ontwikkeling, verrichtingen en prestaties.
Gildeleden kunnen gevolgde opleidingen en deelname aan productkeuringen laten bezegelen door de
meesters/leraren en keurmeesters van het gilde.
Keuringen
De keuring van producten moet meer zijn dan alleen de visuele productbeoordeling (veelal beperkt tot
potjes honing) die tot op heden is ontwikkeld. Bijkersgilde wil een acceptabele en toegankelijk manier van
keuren bereiken voor alle producerende imkers, waarbij nader laboratorium-onderzoek vaker wordt
uitgevoerd. Hiertoe zal het huidig keuringsreglement 2015 worden herontworpen.
Voor keuringen zoals Bijkersgilde die voor ogen heeft, is een actueel stelsel van afspraken nodig, met
nieuwe categorisering en klassificering. Bestuurders zijn van mening dat de nieuwe (Europese) wetgeving
uitgangspunt moet zijn, om ook internationaal mee te kunnen tellen.
Netwerk en communicatie
Het landelijk netwerk van Bijkersgilde is dekkend door regio Noord, Midden, Zuid en West. In alle regio
zijn grotere of kleinere groepen bestuurders, keurmeesters en inzenders actief. Ontwikkelde en te
ontwikkelen activiteiten zijn opleiding en training/cursussen en organisatie van lokale, regionale en
landelijke keuringen. Het bestuur stelt jaarlijks een activiteitenplan op, agenda en planning komen op de
website. De website is de bron van informatie van Bijkersgilde. Alle documenten zijn voor de betreffende
doelgroep (intern: aangeslotenen, extern: publiek) digitaal verkrijgbaar. Drukwerken in mooie uitvoering
zijn op bestelling verkrijgbaar bij het Bijkersgilde. Het auteursrecht van door bestuur ontwikkeld
lesmateriaal en publicaties ligt bij Bijkersgilde. Gebruik is toegestaan met bronvermelding.
Bestuur Bijkersgilde heeft innovatie hoog in het vaandel staan. Door niet limitatief met de materie om te
gaan en te zorgen voor zogenaamde ‘open einden’, wordt de kans vergroot dat succesvolle innovaties
ook daadwerkelijk vorm en navolging krijgen.

Gildereglement
In het gildereglement (een soort huishoudelijk reglement) zal de visie volledig in gilderegels uitgewerkt
worden. De grondslag daarvoor staat in artikel 10 van de statuten van Stichting Bijkersgilde, bij notariele
akte van (dag?) mei 2012.
Organisatie en bestuur, aansluiting, gildeleden, toetsing en wedstrijden, hoe om te gaan met de soms
dure instrumenten, etc komen daarin aan de orde. Tevens hoort hier uiteindelijk een prijslijst bij, met
daarin de kosten voor een persoonlijk gildeboek (dit is dus een soort ‘lidmaatschapsgeld’ voor de ‘leden’),
kosten inzendingen (eventueel adviesprijzen), kwaliteitszegels, de prijs van boekjes (eventueel marges),
reiskosten, vergoedingen, kosten opleidingen, etc.
Stand van zaken
De nieuwe website is in de lucht en zal verder gevuld worden. Een jaarlijks activiteitenplan bevat op dit
moment cursussen, keuringen en bijspijkerdagen en zal in een agenda komen.
De stichting, het gildesysteem en de organisatie, zoals bestuur van Bijkersgilde voor ogen heeft, is te
vatten in volgend schema (bottom-up met stichting en bestuur als basis).
Op moment van besluitvormig 24 november 2015 zijn sommige onderdelen gereed (groen) en aan een
aantal onderdelen wordt op dit moment nog gewerkt (geel). Het is mogelijk dat er na voltooiing van deze
onderdelen nieuwe onderdelen toegevoegd worden of dat de onderdelen verder uitgewerkt worden. Een
voorbeeld daarvan is de herklassificering van bijenproducten.
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