Jaarverslag 2021
Voor u ligt het achtste 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 gere lateerde 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 afgelopen jaar van de stichting stond in de eerste plaats in het teken van C orona en 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.
Vanwege C orona vielen veel activiteiten in duigen en kon de volledige aandacht uitgaan naar de
bijen. We hebben bijvoorbeeld een inventarisatie gehouden van regionale kruiden en bloemen die
in bermen voorkomen. Van deze soorten hebben we een top tien gemaakt en op basis van die top
tien is er een mengsel samengesteld dat geschikt is voor bermen, groenstroken e.d. Het mengsel
bevat soorten waar diverse bijensoorten op vliegen, inheems zijn en zichzelf kunnen
vermeerderen. Een zadenhandel heeft dit mengsel vervolgens geleverd aan ns. Het mengsel is al
gezaaid in onze bijenweide en rondom onze bijenstanden.
Verder heeft de stichting een bijdrage geleverd aan een initiatief ‘Het boerenerf the place to Bee’.
Er is contact gelegd met een agrariër en in het voorjaar van 2021 is er een akkerrand ingezaaid
worden met het genoemde inheemse bloemen/kruiden mengsel.
Er is natuurlijk ook weer gewerkt met- en in de bijen. De volken van de stichting zijn de winter van
2021 goed doorgekomen, er waren twee volken met wintersterfte. Er is een nieuwe sponsor voor
een bijenkast voor het jaar 2021 gevonden.
Dit jaar is er wederom veel gedaan qua social media, er zijn de nodige tweets via Twitter
verzonden en de Facebook pagina is bijgehouden. We krijgen veel likes en onze berichten en foto’s
worden veel gedeeld. Het aantal volgers op Twitter blijft ook groeien. 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.
Qua biotoopverbetering zijn er dit jaar bloemzaden gezaaid in bermen en in ruige hoekjes grond.
De bijenweide is opnieuw afgegraven en ingezaaid met het bloemenmengsel. Verder is er een
kastanjeboom gepland.
Dit jaar zijn er kosten geweest. 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.
Voorzitter R. Jager
Secretaris: R. Bruining

De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst. De bestuurders ontvangen geen bel oning.
Slechts een niet bovenmatige onkostenvergoeding voor diensten van vrijwilligers 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 insectenhotels of 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 aanspra ak 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 2021 enkele bijenkasten bijgeplaatst kunnen gaan worden.
De prognose voor de jaren na 2021 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 overboekingskosten, 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 b oekjaar 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.
De Stichting zal trachten saldo op te bouwen zodat in de toekomst een eigen bijenstal gerealiseerd
kan gaan worden op een stukje eigen grond van de stichting.
Financieel:
In boekjaar 2020 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 gelijkblijvende kosten zullen
zijn. Wel zal er huur betaald moeten worden voor het imkerhuisje en de bloemenweide.
Staat van opbrengsten
Inkomsten

Bedrag

Giften (honing/donaties).

70

Staat van uitgaven
Uitgaven

Bedrag

Triodos Bank

114,23

Website e.d.

42,76

Benzine bosmaaier

23

Verzorging bijen

256,95

Contributies

155,00

Huur

211,42

Totale uitgaven

Positief saldo resultaat over 2021 is €

803,36

6.512,25

BELEIDSPLAN:
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 feitelij k 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 ho opt 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 bank saldi.

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. Helaas gaat het de laatste jaren slechter met de bijen.
Gebruik van pesticiden, ziekten maar ook monocultuur en gebrek aan natuurlijke nestruimten zorgen
voor de achteruitgang van de bijen. Stichting Bijen is leven zet zich in voor een verbetering van deze
situatie.
Wat doet Bijen is leven?
Naast voorlichting om bewustwording te vergroten plaatst Bijen is leven bijenkasten met honingbijen
bij bedrijven, organisaties maar ook bij particulieren*. Imkers onderhouden en verzorgen deze
bijenkasten en u kunt genieten van een bijenkast op uw terrein of dak. U kunt een bijdrage leveren
door een bijenkast te laten plaatsen om zodoende de leefomgeving te verbeteren.
*vanwege duurzaamheidsaspect maar zeker vanuit praktisch perspectief is het ondoenlijk geworden om aan alle plaatsingsverzoeken te
kunnen voldoen en plaatsen wij in principe geen bijenvolken meer op andere locaties dan op eigen stand.

Geeft dit géén overlast?
Bijen zijn in tegenstelling tot wespen niet geïnteresseerd in zoetigheid zoals ranja en gebak en zullen
u dus niet lastig vallen. Bijen vliegen bovendien meestal op een hoogte van 5 meter. Als u de
nabijheid van de bijenkast niet verstoord zult u géén hinder van de bijen ondervinden.
Hoe werkt het?
* 'Bijen is leven' bekijkt samen met u naar een geschikte plaats om een bijenkast met zachtaardige
bijen te plaatsen op een bijenstand van de stichting.
* 'Bijen is leven' verzorgd het gehele jaar de bijen en houdt u op de hoogte.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de stichting bestaat vooralsnog uit:
Voorzitter: Renzo Jager
Secretaris/penningmeester: Ronald Bruining
Meer weten?
Stichting Bijen is leven heeft een website met aanvullende informatie, daarnaast kunt u contact
opnemen via info@bijenisleven.
Algemene voorwaarden.
De Stichting Bijen is leven hanteert Algemene Voorwaarden.

