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Introductie: 

Stichting 'Bijen is leven' is opgericht in 2014. De stichting is opgericht door Ronald Bruining en Renzo 
Jager. Beide zijn imker en hebben elkaar leren kennen tijdens een cursus bijenhouden. De oprichters 

zijn betrokken bij de natuur en leefomgeving. Biodiversiteit maakt daar een belangrijk deel van uit. 
Door allerlei oorzaken neemt het aantal bijen af. Door de inzet van bijenvolken kan de biodiversiteit in 
stand gehouden worden. Denk hierbij aan de rol van de honingbij als bestuiver. Beide oprichters willen 
zich hiervoor inzetten door actief te imkeren en door het uitbreiden van het aantal bijenvolken. 
Bewustwording door derden te stimuleren is daar een verlengstuk van. Door deze bewustwording 

kunnen derden anders naar hun omgeving gaan kijken en er anders mee omgaan. Men kan zelf 
bijenkasten willen plaatsen om een aandeel te hebben in de instandhouding van hun eigen 

leefomgeving. Voor die doelgroep kan de stichting bijenvolken onderhouden en verzorgen. Om die 
reden is de stichting 'Bijen is leven' opgericht. Een samenwerkingsverband om de imkerij dichter bij 
de mensen te brengen met als resultaat meer bijen, draagvlak voor het bijenhouden en het in stand 
houden van biodiversiteit. Kortom: Bijenvolken voor iedereen! 

Missie: 

De missie van de stichting is het bevorderen van het aantal honingbijen en daardoor de biodiversiteit 
in stand te houden. 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. 

Werkzaamheden: 

De stichting 'Bijen is leven' wil haar bijdrage leveren door het aantal honingbijen te vergroten. Dit 
doet de stichting door o.a. zelf actief te imkeren en door derden, met name bedrijven en organisaties, 
enthousiast te maken over het bijenhouden en door het plaatsen van bijenkasten met bijenvolken. 
Deze kasten worden door de stichting gefaciliteerd en verzorgd. De bedrijven en organisaties waar 
een bijenkast wordt geplaatst betalen hier een vergoeding voor of geven een donatie of gift aan de 

stichting. Ook is plaatsing op een andere bijenstand van de stichting mogelijk. Daarnaast zoekt de 
stichting de samenwerking met bijvoorbeeld gemeentes om invulling te geven aan beleid inzake bijen 
en groenonderhoud e.d.  

Communicatie: 

De website bijenisleven.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor 

(potentiële) donateurs en vrijwilligers. Op de website is informatie te vinden 
over de stichting, de achtergronden e.d.  
De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd. 
Daarnaast geeft de stichting periodiek een nieuwsbrief uit. Ook zullen er activiteiten zoals 
lezingen/voorlichting/workshops georganiseerd gaan worden. 
Verder staan op de website mooie foto's van bijen en het imkeren om u een beeld te geven van deze 

prachtige diertjes. Deze foto's worden regelmatig ververst. Daarnaast plaatst de stichting zogenaamde 
'tweets' op Twitter over het werk van de stichting en aanverwante wetenswaardigheden. 
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Winstoogmerk: 

De stichting heeft geen winstoogmerk en zal streven om kostendekkend haar activiteiten te 
verrichten. 

Vestiging/werkgebied: 

De stichting is gevestigd in Grijpskerk in het noorden van Nederland en wil van daaruit haar 
activiteiten verder ontplooien. 

De stichting benaderd particulieren, bedrijven en organisaties om haar activiteiten onder de aandacht 
te brengen en tracht hen zover te krijgen dat men bijenkast(en) op haar (bedrijven) terrein/gronden 
wil plaatsen. Tevens onderhoud de stichting een website. www.bijenisleven.nl waarop informatie 
gegeven wordt over de stichting. Verder organiseert de stichting activiteiten zoals lezingen e.d. om 
aandacht voor haar doelstellingen en haar werkzaamheden te genereren. 

Bestuur:  

Het bestuur is verantwoordelijk voor de bestuurszaken, beleid, financieel beheer en de 
interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 

twee bestuursleden; een voorzitter en een secretaris-penningmeester. 
De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.  

De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.  
Het bestuur bestaat uit voorzitter Renzo Jager en Penningmeester/secretaris Ronald Bruining.  
Beide zijn imker.  
De taken van de stichting zullen in eerste instantie door hen 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 een bepaalde periode die telkens verlengd kan worden. Zie statuten. 

Financiering: 

De stichting gaat bedrijven benaderen die belangstelling hebben in plaatsing van een bijenkast met 

bijenvolk op hun terrein. Bijenkasten worden tegen kostprijs gebouwd door de stichting. Bedrijven 
schenken een bedrag aan de stichting en de stichting plaatst als tegenprestatie een bijenkast met 
inhoud voor een vastgestelde periode bij het bedrijf. Kasten en bijen blijven eigendom van de 
stichting.  

Kosten zijn in het eerste jaar met name de notariskosten en kosten van website geweest. Jaarlijkse 
kosten zijn o.a. materialen voor de bouw van bijenkasten, imkerbenodigdheden zoals 'raampjes', 
'tabak' voor berokers, wasraat, suikervoer voor bijen e.d. Daarnaast kosten voor onderhoud/hoasting 
website, bankrekening, kvk, kantoorbenodigdheden, promotiemateriaal e.d. 

Opbrengsten zijn giften, schenkingen, donaties en eventuele honingverkoop overtollige honing. 

De hoogte van de opbrengsten is door het feit dat de stichting pas onlangs is opgericht vooraf niet 
exact in te schatten op dit moment. Raming voor 2015 is dat er 5 bijenkasten geplaatst zullen worden 
waartegen een schenkingsbedrag van 2.500 staat. Deze plaatsingen van bijenkasten zullen een 
looptijd hebben van minimaal drie jaren waardoor deze inkomsten ook in 2016 en 2017 aangehouden 
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kunnen worden. De stichting streeft om het aantal kasten jaarlijks uit te breiden met minimaal 5 
kasten per jaar. 

Vermogensbeheer: 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur en zal inzichtelijk zijn op bankrekening  
NL 15 TRIO 0197 926037 van Triodos bank van de stichting. Tevens zullen de jaarcijfers telkens in het 
eerste kwartaal na afloop boekjaar op onze website worden gepubliceerd. 

Bestuur legt verantwoording af over de inkomsten en uitgaven. Alle vermogen zal gebruikt worden om 

de doelen van de stichting te kunnen uitvoeren. Er zullen geen beleggingsactiviteiten of andere 
risicovolle activiteiten met het vermogen plaatsvinden. Vermogen zal ook kunnen gaan bestaan uit 
goederen die nodig zijn om de doelen te kunnen ondersteunen. hierbij valt te denken aan gereedschap 
voor bouw bijenkasten of om bijvoorbeeld honing te slingeren e.d. Deze goederen zullen opgenomen 
worden in de boekhouding van de stichting. 

Aangezien de stichting onlangs is opgericht is er nog geen duidelijke prognose van de groei van het 
vermogen. Doordat de stichting tegen kostprijs werkt zullen de opbrengsten en kosten waarschijnlijk 
tegen elkaar opwegen waardoor het vermogen niet substantieel zal zijn. Zeker niet de komende tijd. 
Waarbij het accent ligt op opstarten, naamsbekendheid krijgen en investeren in relatie opbouw en het 

bouwen van bijenkasten en het opkweken van bijenvolken. Op termijn kan daar dan mee gewerkt 
worden. Inkomsten en uitgaven zullen naar verwachting in balans zijn. 

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. 
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, 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 

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. 

Jaarverslag 

Vanaf het begin in 2015 wordt elk jaar een jaarverslag gemaakt, zowel van de projecten die in dat 
jaar zijn gerealiseerd, als van de financiën. De jaarverslagen worden op de website gepubliceerd. 
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Het belang van bijen. 

Bijen zijn ontzettend belangrijk en onmisbaar voor de bestuiving van het grootste deel van het fruit en 
groente dat wij mensen eten. Maar ook voor de bestuiving van bloemen en planten die onze 

leefomgeving dicht bij huis kleur geven en weer voeding zijn voor andere dieren. Helaas gaat het de 
laatste jaren slechter met de bijen. Gebruik van pesticiden, ziekten maar ook monocultuur en gebrek 
aan natuurlijke nestruimten en het afnemen van het aantal imkers zorgen voor de achteruitgang van 
de bijen. Stichting Bijen is leven zet zich in voor een verbetering van deze situatie. 

Verder staan op de website mooie foto's van bijen en het imkeren om u een beeld te geven van deze 
prachtige diertjes. Deze foto's worden regelmatig ververst. Daarnaast plaatst de stichting zogenaamde 
'tweets' op Twitter over het werk van de stichting en aanverwante wetenswaardigheden 

Social media  

Social media is een uitermate geschikt medium voor interactie met belangstellenden en volgers. Ruim 
250 volgers volgen de stichting op Twitter en ook op Facebook zijn er veel volgers en belangstellenden 
die de pagina van de stichting bezoeken en ‘liken’. 

 

Algemene voorwaarden: 

De algemene voorwaarden zijn aan te vragen via: info@bijenisleven.nl 

Kvk 61217123 

RSIN 854256994 

Triodos IBAN: NL15TRIO0197 926037 

Www.bijenisleven.nl 

Info@bijenisleven.nl 

 

Jaarverslagen worden telkens in het eerstvolgende boekjaar op de website geplaatst ter 
inzage. 


