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     Jaarverslag 2017 

Voor u ligt het derde jaarverslag van Stichting 'Bijen is leven'. 

Stichting 'Bijen is leven' is opgericht in augustus 2014. 

 

Missie: 

De missie van de stichting is het bevorderen van het aantal honingbijen en het bijenhouden. Dit doet 

de stichting door het in contact brengen van particulieren en bedrijven met de imkerij door het 
plaatsen van bijenkasten en het verzorgen van bijenvolken bij particulieren, bedrijven en andere 
organisaties. En door het organiseren van hiermee gerelateerde activiteiten. 

 

Introductie: 

De biodiversiteit is van onschatbare waarde voor alle leven op aarde. Honingbijen dragen een 
belangrijk deel bij aan de biodiversiteit doordat een groot deel van het plantenrijk afhankelijk is van 

bestuiving. Door allerlei oorzaken neemt het aantal bijen af. De stichting wil door haar activiteiten 
bijdragen aan de instandhouding van de biodiversiteit en het bijenhouden als belangrijk onderdeel 
daarvan. 

 

Activiteiten: 

Het vierde jaar van de stichting stond wederom in het teken van het verder opzetten van de 

organisatie van de stichting om een solide basis te leggen voor de activiteiten die ten doel gesteld zijn. 

Daarnaast is er gewerkt om het netwerk van de stichting uit te breiden. Ook is het gebouwtje dat in 
Veenhuizen aangehuurd is en dat de functie kreeg als opslagruimte/werkruimte en informatieruimte 
opgeknapt en ingericht met oude imkerspullen en informatieve artikelen m.b.t. imkerij en bijen. 

In juli heeft de stichting vanuit het imkerhuisje meegedaan aan de landelijke open imkerij dagen. Er 
zijn ruim 40 bezoekers geweest. Deze hebben uitleg gehad over bijenhouden, de bloemenweide 
bekeken en de bijen gezien. Voor de kinderen waren er activiteiten zoals waskaarsjes maken en 
bijenkleurplaten. 

Er is natuurlijk ook gewerkt met en in de bijen. De volken van de stichting zijn de winter goed 
doorgekomen. Er is een nieuwe sponsor voor een bijenkast voor het jaar 2018 gevonden. Er is wat 
overschot aan honing geoogst dat aan relaties is uitgedeeld en verkocht is ten bate van de 
Stichtingskas.   
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Dit jaar is er veel gedaan qua social media, er zijn honderden tweets via Twitter verzonden en de 
Facebook pagina is actief bijgehouden. We krijgen veel likes en onze berichten en foto’s worden veel 
gedeeld. Op deze wijze worden relevante onderwerpen onder de aandacht gebracht bij het publiek. Er 
komen hierdoor steeds meer volgers en zodoende kan er allerlei nuttige informatie gedeeld worden. 

Verder zijn er weer contacten gelegd met ondernemers/belangstellenden, er is een nieuwe bijenkast 
geplaatst in Veenhuizen. 

Dit vierde jaar zijn er veel kosten geweest (zie bijlage 1). Maar ook zijn er de nodige giften 
binnengekomen.  

Bestuurssamenstelling: 

Het bestuur is ongewijzigd gebleven. De taken van de stichting zullen in eerste instantie door de 
bestuursleden worden uitgevoerd. Op termijn zal bezien worden of er uitbreiding van het aantal 
bestuursleden nodig is en of er meerdere vrijwilligers nodig zullen zijn om de taken van de stichting te 
ondersteunen. Bestuur is aangesteld voor bepaalde periode die telkens verlengd kan worden. Zie 
statuten. 

De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning. Slechts 

een niet bovenmatige onkostenvergoeding voor hun diensten behoort tot de mogelijkheden.  

Financiële prognose komende jaren: 

De komende jaren zal er getracht worden om ondernemers/burgers/gemeenten en andere 
belangstellenden te benaderen om bij- of namens hen bijenkasten met bijenvolken te plaatsen. Om dit 
te kunnen realiseren zijn er de nodige vaste jaarlijkse kosten.  

Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting, beoogd de Stichting 
de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging 
van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. Voorts zal 

de Stichting onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op eventuele 
subsidies ter ondersteuning van haar werkzaamheden.  
De werving van fondsen gebeurt door het bestuur. Naast donaties van vaste donateurs hoopt de 

Stichting in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te trekken. 

De prognose is dat er in 2018 wederom bijenkasten bijgeplaatst kunnen gaan worden. 

De prognose voor de jaren na 2018  is afhankelijk van veel factoren doch gaan wij ervan uit dat er 
jaarlijks minimaal 1 a 2 bijenkasten bijgeplaatst kunnen worden.   

Beheer van gelden 

Het jaarlijks verworven middelen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (ten aanzien van gerichte 
doelen en met zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter 

betrekking op uitgaven als (bank)administratie- en overboekingkosten, imkermaterialen, 
reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij 
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door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe 
te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. 

 

Financieel: 

In boekjaar 2017 zijn er een aantal schenking binnengekomen en er zijn diverse uitgaven geweest. De 
Stichting draait positief en de prognose is dat er de komende jaren wat minder kosten zullen zijn. Wel 
zal er huur betaald moeten worden voor het imkerhuisje en de bloemenweide. 

Staat van opbrengsten   

Inkomsten Bedrag 

    

Giften (honing/donaties). 1345,52 

 

Staat van uitgaven 

Uitgaven Bedrag 

    

  

  
Triodos Bank 182,58 

Website e.d. 125,00 

Landelijke Open imkerijdag 119,35  

Glaswerk 170,80  

  
  

 
    

 

  

Totale uitgaven 586,09 

 

Positief resultaat over 2017 is € 759,43 
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