De doelstellingen van de Stichting Bijkersgilde zijn statutair vastgelegd op 15 juni 2012.
1. De stichting heeft ten doel: _______________________________________
a. De kwaliteit van Nederlandse honing en bijenproducten op hoog niveau te __
brengen en te houden.________________________________________
De stichting tracht dit doel te bereiken door: ________________________
1. het certificeren van imkers en hun productiemethoden; ______________
2. het organiseren van honingkeuringen bij de imkersverenigingen in______
Nederland, tijdens markten, festiviteiten en andere bijeenkomsten waar __
honing wordt aangeboden. Als basis daarvoor dient het _____________
Keuringsreglement van de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten,
doch hiervan kan worden afgeweken; __________________________
3. het aanbieden van een kwaliteitszegel voor de honingproducent (Gezel of
Meester) die zijn honing ter keuring heeft aangeboden en waarvan de ___
aangeboden partij voldoende punten heeft behaald; ________________
4. het organiseren van cursussen die tot doel hebben om de kennis over___
honing en bijenproducten te vergroten, zoals de opleiding tot _________
honingkeurmeester, de cursussen pollenanalyse, mede maken, was en__
propolis verwerken ten behoeve van verzorgingsproducten, enzovoorts. _
Bijzondere aandacht zal daarbij worden geschonken aan de kwaliteit van_
de opleiders; ____________________________________________
5. het ondersteunen van de oprichting van vier (4) regionale Bijkersgilden __
(Noord Nederland, Midden Nederland, Zuid Nederland en West _______
Nederland) die handelen in overeenstemming met de statuten van de ___
Stichting;_______________________________________________
6. deel te nemen aan onderzoeksprojecten om nieuwe en verbeterde _____
toepassingen voor honing en bijenproducten in levensmiddelen en andere
producten te vinden; ______________________________________
7. het veroordelen van elke praktijk die de zuiverheid van honing of de ____
reputatie van de honingproducenten in gevaar brengt. ______________
b. De Nederlandse honing en bijenproducten als kwaliteitsproducten onder de _
aandacht te brengen van een breed publiek. ________________________
De stichting tracht dit doel te bereiken door: ________________________
1. het bevorderen van de toepassing van honing en bijenproducten door ___
consumenten en producenten van levensmiddelen en ______________
verzorgingsartikelen; ______________________________________
2. via de sociale media informatie te verstrekken aan de consument, de ___
chef-kok, delicatessenmagazines, kookprogramma´s, in de vorm van ___
recepten, foto´s, honing- en bijenteeltverhalen, enzovoorts;___________
3. het aanbieden van merchandising materialen. ____________________
c. De band tussen imkers te vergroten.______________________________
De stichting tracht dit doel te bereiken door: ________________________
1. te communiceren met de Gilden in Nederland en met de aangesloten ___
Leerlingen, Gezellen en Meesters door middel van nieuwsbrieven; _____
2. het organiseren van informatieve bijenkomsten waar de kennis over ____
honing en bijenproducten wordt bijgehouden, waar regelgevende partijen
informatie komen geven over bestaande en wijzigende maatregelen in __
binnenland en buitenland, waar ideeën worden uitgewisseld om te komen
tot een grote mate van kwaliteitsbeheersing door zelfregulering. _______
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de _
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. __________
2. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door _____________________
- Subsidies en donaties ________________________________________
- Schenkingen, erfstellingen en legaten_____________________________
- Alle andere verkrijgingen en baten, bijvoorbeeld inkomsten uit opleidingen, __
inkomsten uit honingkeuringen, inkomsten uit verkoop van kwaliteitszegels,__
educatiematerialen, receptenboeken, promotiematerialen, enzovoorts. _____

