BTV Zwolle: op weg naar een nieuwe koers
Visie 2015-2020
Intern:
De bijen in Zwolle hebben baat bij een goed functionerende vereniging. Een
vereniging waar de leden zich thuis voelen, omdat ze dezelfde passie delen en
omdat bijenhouden een vak is. Een vak dat de leden - imkers - op verschillende
wijzen kunnen uitvoeren en waar de leden elkaar ondersteunen (mentor versus
beginnend imker). De basis hiervan wordt gevormd door een bepaalde mate van
professionaliteit, die ook is terug te vinden in het opleidingsprogramma waarin de
minimum eisen aan deskundigheid zijn verwerkt.
De tweede pijler voor de vereniging is het belang van de biodiversiteit in Zwolle
en omgeving. Een veelheid en verscheidenheid aan drachtplanten is
levensvoorwaarde voor niet alleen bijen en hommels, maar ook voor andere
insecten als vlinders. Als vereniging willen we dat belang behartigen door het
promoten van behoud van natuurlijke vegetatie, aanleg van nieuwe, bloemrijke
vegetatie en van het juiste onderhoud daarvan.
Deze vereniging functioneert op zijn best als deze een eigen plek heeft, waar
leden elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen en tips kunnen uitwisselen, waar
liefst ook de verenigingsvolken een standplaats hebben etc. Belangrijk onderwerp
daarbij is de zorg betreffende de bijengezondheid. Frequent contact tussen
(bestuurs)leden en geïnteresseerden is goed voor het verenigingsleven en een
voorwaarde voor het behoud en onderhoud van het vakmanschap: bijenteelt. En
vakmanschap wordt opgemerkt! Onze omgeving zal het waarderen dat de bijen,
alle bijen, worden beschermd en hun leefomgeving wordt uitgebouwd, dat
opleiding en instroom van nieuwe imkers wordt gestimuleerd, dat men bij vragen
altijd terecht kan. Bij de leden, maar vooral ook via een goed werkende en
informatieve website. De vereniging gaat daar optimaal gebruik van maken, in
combinatie met andere sociale media.
Extern:
De vereniging die goed functioneert, kan haar invloed ook nadrukkelijk in haar
omgeving doen gelden. Een omgeving waarin wordt afgestemd en samengewerkt
met Zwolse partnerverenigingen, natuurbeschermingsorganisaties, wijkinstanties
etc. Maar ook een omgeving, waarin belangen spelen die niet altijd
overeenkomen met die van de bij. De vereniging zal haar invloed en expertise
inzetten op die plekken en in die situaties waarin de belangen van de bij in het
geding zijn. De vereniging wenst vooral gezien te worden als een professionele
partner met uitstraling: de vraagbaakfunctie en voorlichtingsfunctie zijn goed
georganiseerd. Daarnaast coördineert de vereniging de opvang van
bijenzwermen.
Buiten Zwolle zal de vereniging de contacten aanhalen en waar mogelijk
samenwerking aangaan met bijenverenigingen in de regio. Uitwisselen van
kennis en ervaring staat daarbij centraal, als ook het samen optrekken waar het
de belangen van de bij en/of de aangesloten leden betreft.

