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Welkom
In dit boekje vind je alles wat je nodig hebt om vlot je weg

binnen het Herboristengilde te vinden. We kijken er naar uit je
te ontmoeten!
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Welkom
Fijn dat je jezelf hebt aangesloten bij het
Herboristengilde, een vereniging van ruim 300 leden
met een gezamenlijke passie voor kruiden. Het Gilde is
in 2004 opgericht door een groep studenten, van
Kruidencentrum De Sprenk, om ook na hun opleiding
kruidenkennis en ervaring uit te blijven wisselen. In de
loop der jaren groeide het Gilde gestaag en is het accent
meer komen te liggen op:

In standhouden en beschermen van het beroep 
 herborist.
Herboristen ondersteunen bij hun activiteiten
Studenten ondersteunen tijdens hun opleiding.
Aanspreek- en voorlichtingspunt zijn voor derden.
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Meer informatie over onze actuele activiteiten en onze
leden, kun je vinden op onze website:
www.herboristengilde.nl. Onze website is continue in
ontwikkeling dus heb je zelf goede ideeën, laat het ons
dan weten op: herboristengilde@gmail.com. Een
waardevol en interessant Herboristengilde maken we
tenslotte alleen maar samen.
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Veel focus ligt binnen het Gilde op contact en
uitwisseling met elkaar. Hier hebben we verschillende
mogelijkheden voor. 
Naast fysieke ontmoetingsmomenten tijdens
bijvoorbeeld onze Gilde- en praktijkdagen, kunnen we
elkaar op meerdere plekken digitaal volgen en treffen.

Onze nieuwe studenten willen we uiteraard ook graag
ontmoeten. Leuk om je daarom te treffen op een
Gildeactiviteit of online. Uiteraard horen we ook graag je
verwachtingen, wensen, eventuele vragen en je
mogelijkheden t.a.v. het Gilde. Je kunt deze in het
besloten ledendeel van de website kwijt of neem
contact op voor een persoonlijke kennismaking op
herboristengilde@gmail.com.

http://www.herboristengilde.nl/


Het Herboristengilde
Een vereniging van:

Herboristen: 
Leden die een diploma hebben behaald aan een door het Gilde
erkende herboristenopleiding of die vanaf 2023 via een
tussenstap door het Gilde erkend worden als herborist. 

Studenten: 
Herboristen in spé die aan een door het Gilde erkende
opleiding studeren.

Vakgenoten: 
Dit zijn vanaf 2023 aanverwante, betrokken, gediplomeerde
vakgenoten die zich beroepsmatig met planten(extracten)
bezighouden.  

Kruidenliefhebbers: geïnteresseerden die het Gilde een warm
hart toedragen.

De uitgebreide invulling van bovenstaande definities kun je op
de website vinden.
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Het Gilde heeft tot doel het beroep herborist te beschermen en
onder de aandacht te brengen. We stimuleren de teelt, het
gebruik van kruiden en het in standhouden van
kruidentradities in Nederland en België door kennis uit te
wisselen. Kennis over voornamelijk Europese kruiden,
kruidenbereidingen en kruidenteelt.  Maar ook uitwisseling van
kruidenervaringen onder zowel de eigen leden als met andere
geïnteresseerden. Hierbij verenigen we eeuwenoude kennis
van kruiden met recent wetenschappelijk onderzoek. 

Missie
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Het Gilde beoogt de professionaliteit van haar leden en de
kwaliteit en het niveau van herboristenopleidingen te
bevorderen. Daarnaast spelen we in op de groeiende behoefte
aan kruideninformatie van hen, die een natuurlijke manier van
leven nastreven.



 Bestuur
 Leden: herboristen, studenten & vakgenoten    
en kruidenliefhebbers (donateurs)
 De Algemene Leden Vergadering (ALV) 
 Commissies
 Kringen

Het Gilde kent nu de volgende structuur:

1.
2.

3.
4.
5.

 

Structuur Herboristengilde
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Marika Wilmes, voorzitter
Han Hoogma, secretaris
Irene Mosterd, penningmeester 
Miriam van der Elst, penningmeester to be 

Barbara Kuipers, algemeen bestuurslid
Eleonora van Nieuwenhoven, algemeen bestuurslid

1. Het bestuur (anno 2023):

      (stelt zich op de ALV van 2023 verkiesbaar om 
      de functie van Irene over te nemen).

Het bestuur vergadert maandelijks op de eerste vrijdag van de maand van
14.00 – 16.00 uur via Zoom én wanneer de situatie of de actualiteit daar om
vraagt. Je bent van harte welkom om een keer een deel van zo’n vergadering
bij te wonen. Je kunt dan bijvoorbeeld met ons mee denken, horen waar we
mee bezig zijn of een leuk idee van jezelf toelichten. Als je een deel van een
vergadering wilt bij wonen, mails ons dan op herboristengilde@gmail.com.

2. Leden en kruidenliefhebbers

Onze vereniging kent vanaf 2023 drie soorten reguliere leden, te weten:
a. Student-leden (oftewel studenten)
b. Herborist-leden (oftewel herboristen)
c. Vakgenoot-leden (oftewel vakgenoten)

mailto:herboristengilde@gmail.com


a. Studenten

Het is een oud gebruik van Gilden om leerlingen te steunen bij hun
opleiding. Daarom zijn herboristen in opleiding, als student-lid direct al
welkom. Op deze manier kun je als student gebruik maken van de kennis
van afgestudeerde herboristen en kun je eventueel via een mentor steun
krijgen tijdens je studie. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een stageplaats
of tijdens het voorbereiden van het examen. Tijdens je studie mag je al
gebruik maken van alle faciliteiten. Behalve het stemrecht op de ALV. Dat
komt als je je diploma hebt behaald en je lidmaatschap hebt omgezet
naar herborist. Dit gaat eenvoudig in het besloten ledendeel op de
website. 

 

Structuur Herboristengilde (vervolg)
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b. Herboristen

Herboristen kunnen lid worden op basis van een diploma dat voldoet aan
de aannameregels. Deze aannameregels zijn te vinden in de statuten en
het huishoudelijk reglement. Voor meer info, zie de website. 
 

 n

Daarnaast kunnen sommige
autodidacten, die vele jaren kennis en
kundeover kruiden en hun
werkingsgebieden hebben opgedaan
én deze kennis ook beroepsmatig
hebben overgedragen, via een
tussenstap herborist-lid worden. Net
als sommige anders opgeleiden.
Voorwaarden voor mogelijke toelating
zijn: met goed gevolg een meerjarige,
niet schriftelijke herboristenopleiding
hebben gedaan aan een ander
opleidingsinstituut én beroepsmatig
werkzaam zijn als herborist. Voor meer
info over de procedure, zie de website.



c. Vakgenoten

In 2023 starten wij met een pilot om via een tussenstap ook
aanverwante, betrokken, gediplomeerde vakgenoten de mogelijkheid
te geven zich, in eerste instantie voor een jaar, als vakgenoot-lid bij ons
aan te sluiten. Deze vakgenoten dienen zich wél beroepsmatig met
planten(extracten) bezig te houden. 

Ook afgestudeerden aan de meerjarige opleiding ‘culinair herborist’ bij
Kruidencentrum De Sprenk, heten we vanaf 2023, zonder tussenstap,
welkom als vakgenoot. 

Daarnaast kunnen ook oud studenten, opgeleid bij een door het Gilde
erkende opleiding maar zonder diploma zich, zonder tussenstap, bij
onze vakgenoten groep aansluiten. 

Voor meer info en de procedure, zie de homepage Pilot 2023 op onze
homepage.

Structuur Herboristengilde (vervolg)
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Kruidenliefhebbers

Naast leden had het Gilde ook ‘Vrienden’ van het Gilde. Vanaf 2023
wordt de term vriend vervangen door kruidenliefhebber. Veel
voormalige vrienden waren namelijk eigenlijk vakgenoten of (anders
opgeleide / autodidact) herboristen die zaten te wachten op
uitbreiding van de toelatingsmogelijkheden. Daar gaan we vanaf
2023 dus mee aan de slag. 

De groep die ‘overblijft’ zijn de liefhebbers van natuurlijk groen, die
met hun donatie van € 15,00 per jaar het Gilde steunen. Zij kunnen
als tegenprestatie meedoen met een aantal Gildeactiviteiten en
ontvangen ons digitale kwartaalmagazine 'De Herborist'. Ken je
mensen die kruidenliefhebber zijn en ons een warm hart toedragen?  
Ze zijn zeer welkom en kunnen aangemeld worden via de website.



3. De Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Jaarlijks vindt in het voorjaar de Algemene Leden Vergadering plaats.
Om de reiskosten te beperken en het voor iedereen mogelijk te maken
de ALV bij te wonen, doen we deze sinds 2021 online via Zoom. Alle
leden willen we vanaf deze plek van harte uitnodigen om deze ALV bij
te wonen, mee te praten en te horen wat er allemaal te doen is /
gedaan is. De uitnodiging komt jaarlijks per mail en via onze andere
communicatiekanalen. Herboristen hebben hier tevens de
bevoegdheid om te stemmen over onderwerpen, die in het belang zijn
van het Gilde en de Gildeleden.

Structuur Herboristengilde (vervolg)
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4. Commissies

Voor de vele werkzaamheden die
het Gilde ‘body’ geven, vraagt het
bestuur haar leden regelmatig
om hulp in de vorm van een
commissie. Commissies werken
daarbij zelfstandig in overleg met
het bestuur. Meer over de
commissies in het hoofdstuk
Commissies.

5. Kringen

Een kring van Gildeleden wordt, naar behoefte en op initiatief van de
leden, gevormd om met elkaar kennis en ervaringen over het
herboristen-vak en kruiden gerelateerde onderwerpen uit te wisselen
en te vergroten. 



Kennis en ervaring kunnen ook via onze besloten
Facebookgroep met elkaar gedeeld worden, maar in een kring
werk je nauwer met elkaar samen en kunnen onderwerpen
diepgaander aan bod komen. Ook is het makkelijker om
samen te komen omdat iedereen meestal uit dezelfde regio
komt. Er zijn momenteel enkele kringen actief in Nederland.
Een kring komt regelmatig bij elkaar en bespreekt dan
onderwerpen, zoals: casussen, vragen over kruiden en
bereidingen van producten.

Het Herboristengilde streeft ernaar de komende jaren te
onderzoeken of de behoefte bestaat om per provincie
minimaal één kring op te richten. Daarnaast zijn we altijd blij
als een kring haar nieuwe inzichten of informatie met de rest
van de leden wil delen via De Herborist, de nieuwsbrief,
Facebook of ons besloten ledendeel. Wil je in een kring of wil
je een kring starten? Kijk op het prikbord voor de actieve
kringen in Nederland en België of mail ons op
herboristengilde@gmail.com.
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Structuur Herboristengilde (vervolg)

mailto:herboristengilde@gmail.com


De commissies
In alle commissies is er continue  plaats voor enthousiaste
leden. Ook als je net student bent geworden en dus volop
bezig met je studie. We zijn vooral blij als je zin en tijd hebt
om een paar uur per maand aan de groei en
kwaliteitsverbetering van het Gilde te besteden. Ervaring is
niet nodig, maar natuurlijk wel altijd mooi meegenomen. Wel
is het belangrijk om te weten dat je deelname hoewel
vrijwillig niet vrijblijvend is. Als je toezegt mee te gaan doen,
rekenen we echt op je bijdrage. Voor informatie over en
aanmeldingen voor onze commissies graag mail naar ons
mailadres: herboristengilde@gmail.com.

Bestaande commissies
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Commissie Gilde- en Praktijkdagen

Deze commissie bedenkt en organiseert alle (online) Gilde-
en Praktijkdagen. Maar ook evenementen als bijvoorbeeld
de Grote Herbies Pubkwis. De commissie bestaat uit de
volgende leden: Winnie Sixma, Bernadette Oskam van
Straalen, Claude Hollebecque, Marilène Dols, Els Doorschodt
en Barbara Kuipers vanuit het bestuur. 

Wil je weten wat een Gilde- of een Praktijkdag is? Kijk dan op
de meestgestelde vragen op de website.

mailto:herboristengilde@gmail.com


De commissies (vervolg)

Commissie Opleidingen

De commissie Opleidingen onderzoekt sinds 2022 welke
(schriftelijke) kruidencursussen, opleidingen etc. er
(bijgekomen) zijn in Nederland en België. Aan de hand van
zelf opgestelde criteria worden deze vervolgens gerangschikt
en ingedeeld in een overzicht. Dit overzicht wordt, als het
klaar is, op onze website gepubliceerd en kan zo, als basis
dienen voor geïnteresseerden die zich willen oriënteren op
hun mogelijkheden. Dit is een tijdrovend proces, maar veel
handen maken licht werk. De commissie zit daarom te
springen om leden die hieraan mee willen helpen. 

De commissie bestaat nu uit de volgende leden: Lisa Stam,
Neel Lenstra, Thea Kamerbeek en vanuit het bestuur
Eleonora van Nieuwenhoven.
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Daarnaast toetst deze cie bestaande kruidenopleidingen aan
de aannameregels (zie de statuten en het huishoudelijk
reglement). In 2023/2024 zal hier opnieuw aandacht voor
zijn. De aangewezen opleidingen worden dan opnieuw
bekeken en ook de andere meerjarige, niet schriftelijke
kruidenopleidingen die voor herborist opleiden. Mogelijk
wordt het lijstje aangewezen opleidingen dan herzien. Zie
voor meer info de website.



De commissies (vervolg)

Commissie Opleidingen (vervolg)

Verder bereidt deze cie Opleidingen toelatingsaanvragen van
autodidacten, anders opgeleiden en vakgenoten voor. Na
screening van de ingezonden mail, worden deze kandidaat-
leden eventueel uitgenodigd voor een interview (of met
reden en mogelijkheden afgewezen). Dit wordt door een lid
van de commissie i.s.m. met een docent-lid gedaan. Daarna
wordt in overleg met het bestuur besloten of en in welke
vorm toelating tot stand komt. 

Tenslotte onderhoudt de cie contact met de opleidingen via
de cie netwerken (die hopelijk in 2023 weer actief wordt). Dit
om zicht te houden op ontwikkelingen en aanvullende
opleidingsmogelijkheden voor onze leden. Maar ook om
onze leden te ondersteunen, die contactpersoon zijn bij de
vier aangewezen opleidingen.

14

Kascommissie

De kascommissie controleert vóór aanvang van de jaarlijkse
ALV het financiële jaarverslag en de boekhouding. De
samenstelling van de kascommissie varieert. Ieder jaar
worden twee leden gevraagd om in een paar uur tijd de
ontvangsten en uitgaven te controleren. 
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Redactiecommissie De Herborist

De belangrijkste taak van de redactiecommissie is het maken
van het periodieke, digitale magazine 'De Herborist'. Alle
taken… van het uitdenken van de inhoud, het oproepen van
leden om kopij in te leveren tot het inzamelen van teksten en
foto’s en het opmaken van het magazine etc.… worden door
deze commissie verzorgd. Wegens wisseling van de wacht is
er een geheel nieuwe redactie gevormd. De volgende leden
vormen nu de redactie: Nadine Gourmelon, Gonnie van
Elteren en vanuit het bestuur Eleonora van Nieuwenhoven
en (tijdelijk) Marika Wilmes. De verwachting is dat de eerste
Herborist van de hand van deze commissie in het voorjaar
2023 verschijnt. Ook deze commissie is dringend op zoek
naar hulp. Een zelfstandige aanpakkersmentaliteit is wel een
must bij deze 'job'.

De commissies (vervolg)

De nieuwsbrief door Jonne Plagge. 

Commissie Communicatie

De cie communicatie houd zich samen met het bestuur bezig
met de communicatie binnen het Gilde en vanuit het Gilde
naar externe doelgroepen en belanghebbenden toe. 

De onderdelen die nu worden verzorgd, zijn:
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Het beheer van de openbare Facebookgroep ‘De
Herborist – Natuurlijk Kruiden’ door Claude Hollebecque
en Marijke de Bruijn. Zij hebben sinds september 2022
ook Instagram onder hun hoede. 

LinkedIn door Han Hoogma. 

Het website beheer en up to date houden door Marika
Wilmes  

Het beheer van de besloten Facebookgroep
‘Herboristengilde’ door Irene Mosterd en Marika Wilmes. 

Commissie Communicatie (vervolg)

Het is de bedoeling dat in de loop van 2023 verdere taken
worden opgepakt zoals; de redactiecommissie van De
Herborist ondersteunen door het schrijven van artikelen,
voeren van het communicatiebeleid van het Gilde, contact
met pers en media onderhouden en reageren op publicaties
namens het Gilde.

De commissies (vervolg)
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Europese Academie: Annemarie Huibers-Kessen, Claude
Hollebecque en Han Hoogma
Herba Sanitas: vacature voor 3 leden 
De Sprenk: Jeaninne Blom, Barbara Kuipers, vacature
voor 1 lid
Syntra: vacature voor 3 leden

Commissie Netwerken

De commissie Netwerken brengt alle bestaande contacten
van het Herboristengilde in kaart. Ze doet navraag bij
Gildeleden om hun relevante, interessante netwerken/
contacten in kaart te brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan de NVF  of onze collega vereniging de VHV. De cie
onderzoekt hoe deze gegevens het beste kunnen worden
opgeslagen en toegankelijk kunnen worden gemaakt voor de
leden via de besloten pagina van de Gildewebsite.

Ook onderhoudt de cie, samen met de cie Opleidingen,
contact met onze aangewezen opleidingen d.m.v contact
personen, per opleiding. dit zijn momenteel:

Bovendien wil deze commissie onze docentleden
samenbrengen voor uitwisseling van kennis en mogelijk als
vakinhoudelijke denktank voor het vak in het algemeen en
onze herboristen in het bijzonder.

De commissies (vervolg)



18

Onze website www.herboristengilde.nl is  vernieuwd  in 2023. Het
is de etalage van ons Gilde.  Via onze website dragen we uit wat
een herborist is, wat het vak herborist inhoudt en waar het Gilde
voor staat. Aangevuld met foto’s, nieuws en actuele informatie
over kruiden(activiteiten). 

Ook is hard gewerkt aan het verder uitbouwen van het besloten
ledendeel.  Het wordt dé plek waar je elkaar kunt opzoeken en
waar je als herborist-lid je (bedrijfs)activiteiten kunt vastleggen
zodat ze, voor geïnteresseerde website bezoekers, aan de
voorkant zichtbaar zijn. 

De website

Vind een mentor of stageplek
Inspiratie voorbeelden - werkstukken van leden inzien. 
Adviseurs in beeld – herboristen of vakgenoten die hulp
kunnen bieden bij verschillende specifieke vraagstukken.

Via inlog-gegevens, kun je inloggen op het besloten deel dat
alleen voor herboristen, studenten en vakgenoten toegankelijk is.
Er is van alles te vinden, dus neem snel een kijkje. 

De volgende functionaliteiten zijn wellicht ook interessant tijdens
je studie:

Zo ondersteunen we onze leden onder andere tijdens hun studie,
bij de uitoefening van hun vak en/of bij het onderhouden van hun
kennis en kunde.

http://www.herboristengilde.nl/


Het Gildelidmaatschap

Europese Academie (NL en BE) - Opleiding Herborist +
Meester Herborist
Herba Sanitas (NL)
Kruidencentrum De Sprenk (NL) – Opleiding Herborist
Syntra (BE) - Opleiding Herborist + Opleiding
Kruidenverwerker

Om direct lid te kunnen worden, dien je te beschikken over een
diploma van of te studeren aan één van de volgende
opleidingsinstituten:

In sommige gevallen is het mogelijk om via een tussenstap als
herborist-lid of als vakgenoot-lid toe te treden.  Meer info
daarover vind je op de website. Iedereen is daarnaast welkom
om als geïnteresseerde kruidenliefhebber (=donateur) lid van
het Gilde te worden. Voorheen noemden we dit vrienden van
het Gilde

19



Wat mag je verwachten van het Gilde?

We zijn een vereniging van gepassioneerde
kruidenspecialisten. Dit betekent dat er heel veel
mogelijk is en heel veel gerealiseerd kan worden. Maar
ook dat dit altijd volledig afhankelijk is van de vrijwillige
inzet en betrokkenheid van voldoende leden. We vragen
je daarom na te denken over jouw wensen en
mogelijkheden voor het Gilde. Ook als je studeert . Om
er zo voor te zorgen dat het voortbestaan
gecontinueerd wordt en het aanbod divers, up to date
en aantrekkelijk blijft. 
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Op een paar verschillen na, is het aanbod voor
herboristen, studenten en vakgenoten gelijk: 

Verdieping van je kruidenkennis door informatie,
bijscholingsmogelijkheden, Praktijkdagen en
Gildedagen.

Ons digitale, periodieke magazine De Herborist.
Door wisseling in de bezetting is een nieuwe
redactie gevormd. Deze redactie is zich momenteel
aan het beraden op de hernieuwde invulling. De
eerstvolgende editie wordt in het voorjaar van 2023
verwacht. Je ontvangt het blad dan via de mail. 

De (maandelijkse) nieuwsbrief.

De mogelijkheid om met deskundige en ervaren
collega’s kennis uit te wisselen en casussen te
bespreken in een vertrouwde omgeving.



Toegang via inloggen tot de besloten pagina van de
website. Hier kun je onder andere: andere leden
vinden, jezelf aan alle leden voorstellen, ALV’s
terugkijken, verslagen lezen, eerder verschenen ‘De
Herboristen’ en nieuwsbrieven bekijken,
opgenomen webinars terugzien. Als herborist-lid
kun je praktijk en/of je bedrijf/stichting presenteren
op de website bij 'Vindt een herborist'.

Een jaarlijkse (online) Algemene Leden Vergadering
(stemmen alleen voor herborist-leden).
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Mentorschap, waarmee je onder begeleiding van
een ervaren herborist meer kruidenervaring op kunt
doen, jezelf nog meer kunt gaan specialiseren of die
je tijdens je studie om advies kunt vragen. 

Toegang tot het zakelijk LinkedIn-netwerk (klik erop
voor directe aanmelding) van het Herboristengilde.
Voor toegang heb je wel een persoonlijk LinkedIn-
account nodig.

Toegang tot onze openbare Facebook groep ‘De
Herborist – Natuurlijk Kruiden’ (klik erop voor directe
aanmelding). Als Gildelid nodigen we je uit om
relevante kruiden gerelateerde berichten op deze
openbare pagina te plaatsen. Ook mag je dit kanaal
gebruiken om je eigen kruiden gerelateerde
bedrijfsactiviteiten onder de aandacht te brengen.
Iedereen die van natuur, gezond leven en kruiden
houden kan lid worden van deze groep, maar alleen
leden van het Gilde mogen reclame voor zichzelf
maken. 

Wat mag je verwachten (vervolg)

https://herboristengilde.nl/schrijf/
https://www.linkedin.com/groups/8991361/
https://www.facebook.com/groups/1219655311748412


Toegang  tot onze besloten Facebookgroep
'Herboristengilde' (klik erop voor  aanmelding): Je
kunt alleen deelnemen via jouw persoonlijke
Facebook-account. Bedrijfs- of groepsaccounts
worden niet toegelaten. Binnen Facebook zoek je op
Herboristengilde, je klikt dit aan en verzoekt of je lid
mag worden van deze Facebook-groep. Een
beheerder zal je toegang verlenen. Aan alle
deelnemers de vraag om zelf ook interessante
kruidenartikelen en informatie te vermelden, zodat
andere deelnemers hier ook weer hun kennis mee
kunnen uitbreiden. De commissies en het bestuur
plaatsen hier ook regelmatig oproepen en
aankondigingen. Heb je een alias account (dus niet
je eigen naam)? Zorg er dan voor dat het voor de
andere leden duidelijk is wie er achter deze naam
zit. Je kunt dit doen door op dit op je ledenkaart
(besloten deel website) duidelijk te vermelden.

Het Gilde is ook op Instagram actief. Daar worden
alleen kruiden, met mooie foto’s, eenvoudige
weetjes en leuke recepten, uitgelicht. Voor toegang
heb je wel een Instagram account nodig. De actuele
kruideninformatie van Instagram (de laatste 6 posts)
is vanaf 2023 ook zonder account op de homepage
van onze website te bekijken onder ‘Kruid in beeld’. 
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Je mag uiteraard ook jouw Facebookvrienden van
harte uitnodigen voor deze groep. Zo maken we
samen een levendige, waardevolle pagina voor een
groeiende groep natuurlijk groen liefhebbers.

Wat mag je verwachten (vervolg)

https://www.facebook.com/groups/426008800818330
https://www.instagram.com/herboristengilde/
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Wij verwachten dat je actief met ons gaat meedenken en
-doen. Dat kan op zeer veel verschillende manieren. Het
maakt niet uit wat je wilt doen, elk uurtje dat je bereid
bent mee te helpen is heel waardevol én nodig als we
ons Gilde ook de komende jaren verder willen laten
floreren.

Je mogelijkheden bij het Gilde

Schrijven van een (kort) artikel voor De Herborist of
voor de website.
Het maken en aanleveren van (kruiden)foto’s die vrij
door het Gilde gebruikt mogen worden.
Het plaatsen van berichten op de externe FB groep.
Verzorgen van het mentorschap voor studenten of
juist voor afgestudeerde leden die begeleiding of
verdieping zoeken.
Aanbieden van bijscholingsactiviteiten.
Organiseren van, of meehelpen tijdens een Gildedag.
Mee helpen opzetten van of stagelopen op de
Herboristengildemarkt die hopelijk in 2024 voor het
eerst gehouden gaat worden 
Deelnemen aan een Commissie (een aantal
Commissies ziet enorm uit naar versterking).
Lid worden van een kring.

Wat voorbeelden:

Waar je voor kiest, hangt helemaal af van de hoeveelheid
tijd die je hieraan kunt besteden en wat je leuk vindt om
te doen. Er zijn ook mogelijkheden om stage te lopen bij
het Gilde zelf of bijvoorbeeld een (online) educatief
project te doen. Door creatief te denken kun je als
student wellicht twee vliegen in één klap slaan.



Overige zaken
Vanaf 2023 bedraagt de jaarcontributie voor alle
leden € 35,00 (de kruidenliefhebbers zijn officieel
geen lid maar donateur en betalen € 15,- p. jaar).
Over de hoogte van de contributie wordt, aan de
hand van de jaarrekening en de begroting,
jaarlijks gestemd tijdens de ALV. Vanaf 2023 wordt
de contributie per automatische incasso geïnd. 
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Jaarcontributie

€ 35,-

Opzeggen

Opzeggen lidmaatschap kan vóór 1 november van
ieder lopend jaar. De opzegging gaat dan in bij
aanvang van het nieuwe jaar (zie art 7 van de
statuten).

Meer informatie over het Herboristengilde is te
vinden op: www.herboristengilde.nl. Wil je contact
opnemen met het Gilde, dan kan dat via:
herboristengilde@gmail.com. Je mail wordt,
afhankelijk van je vraag, door een bestuurslid
beantwoord. Als Gildelid kun je in het besloten
deel van de website inloggen en de
contactgegevens van alle leden terugvinden. 



Contactgegevens

herboristengilde@gmail.com
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