Beleidsplan Bijenstichting:
Dit 2e beleidsplan is geldig gedurende 5 jaar en gaat in vanaf april 2015 en loopt t/m maart 2020.

Activiteiten van de Bijenstichting:
De doelstelling van de Bijenstichting is:
Belangenbehartiging van wilde bijen en honingbijen in ruime zin.

Missie van de Bijenstichting
•

Het geven van voorlichting over met name wilde bijen en hommels omdat daar bij het brede
publiek nog te weinig over bekend is.

•

Het volgen en beïnvloeden van het landbouw- en milieubeleid van de overheid .

•

Het stimuleren of ondersteunen van locale initiatieven zoals het zaaien van drachtplanten en
aanleggen van nestelgelegenheid voor wilde bijen.

•

Het verzamelen en verspreiden van kennis over bijen in het algemeen en hun bedreigingen.

Met als communicatie middel de website en social media (twitter, facebook) willen we de
Nederlanders bewust maken van het belang van honing- en wilde bijen voor voedselproductie.
Daarnaast laten we zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het leefmilieu
van bijen. We willen daarnaast de politiek benaderen om het beleid te beïnvloeden. Naast het
bestuur zijn vele vrijwilligers actief om ons te helpen.
Voor de vakinhoudelijke kant hebben we diverse adviseurs die gratis hun kennis ter beschikking
stellen. De Bijenstichting tracht zoveel mogelijk acties te ondernemen in samenwerking met diverse
andere natuur organisaties.
In de eerste 5 jaren is aan al deze onderdelen even veel aandacht besteed. Inmiddels zien we dat
vele andere organisaties zich ook inzetten voor de bijen.
Daarom zal in de komende 5 jaren de focus zijn: het volgen en beïnvloeden van landbouw en milieu
beleid en men name door juridische processen te voeren tegen de toelating van neonicotinoide
bestrijdingsmiddelen.
Deze focus is gekozen omdat dit het enige aspect is waar de Bijenstichting uniek in is. Alle andere
activiteiten worden ook (deels en vaak op lokaal niveau) ook door andere (aangesloten) organisaties
uitgevoerd. De Bijenstichting is ervan overtuigd dat het leefmilieu van bijen alleen kan worden
verbeterd als ook de blootstelling aan gif wordt verminderd. Alleen de voedselsituatie verbeteren is
onvoldoende. Aangezien de financiele belangen van de bestrijdingsmiddelen industrie groot zijn is de
lobby naar de politiek sterk. Daarom is naast politieke beïnvloeding, beïnvloeding van het
toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen noodzakelijk. Dat kan alleen bereikt worden door het
voeren van juridische procedures.

Wel blijven we aandacht besteden aan de andere onderdelen: voorlichting , stimuleren van lokale
initiatieven en verspreiden van kennis.
De website zal de centrale spil in onze voorlichting en verspreiding van kennis blijven. Het bezoeken
van markten, houden van lezingen en deelname aan evenementen zal worden beperkt omdat deze
veel energie en tijd vragen en tijdsgebonden zijn waardoor deze lastiger in de drukke agenda’s van
vrijwilligers is in te passen.

Verwerving:
Er zijn diverse bronnen van financiering te weten:
•

Giften van donateurs: We vragen een minimum bedrag van € 10,- maar mensen mogen een
hoger bedrag schenken.

•

Sponsorgelden: We trachten duurzame bedrijven aan ons te binden. Verkoop van
materialen. Via onze partners: VitexNatura, Youbedo en 4-Morgen met rechtstreekse
verkoop van artikelen ontvangen wij de winst of een deel van de omzet van de verkochte
producten.

•

Daarnaast zijn er projecten mogelijk waarbij we via een actie geld trachten te verwerven.

Beheer van het vermogen:
We trachten het vermogen zo laag mogelijk te houden. Het opgebouwd vermogen dient alleen als
buffer om variaties in de inkomsten t.o.v. de uitgaven op te vangen. Elk boekjaar wordt in het
bestuur overlegd of het opgebouwde vermogen adequaat is. Is het opgebouwd vermogen hoger dan
wordt er bepaald dat in het volgende boekjaar het surplus aan een project wordt besteed. De
voorzitter en penningmeester zijn bevoegd om betalingen te verrichten.

Besteding van het vermogen:
Het vermogen wordt gebruikt ter financiering van de activiteiten van de Bijenstichting. Het dient
globaal voor de volgende activiteiten:
•

Noodzakelijke kosten voor instandhouding van de stichting

•

Secretariaatskosten

•

Kosten voor promotie van de stichting en verwerving van financiën

•

Educatieve projecten

•

Kosten noodzakelijk voor beleidsbeïnvloeding

•

Kosten noodzakelijk voor juridische procedures

•

Ondersteuning van (locale) initiatieven van derden (particulieren, verenigingen, stichtingen)
die het leefmilieu van bijen verbeteren

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen, wel kunnen gemaakte kosten tegen reële uitgaven
worden gedeclareerd, zo mogelijk met inlevering van kassabon. Reiskosten per auto worden
vergoed met €0,19/km (prijspeil belastingdienst 2015), bij reizen met OV worden bij overleg van
uitdraai OV chipkaart de werkelijke gemaakte kosten vergoed. Declaraties van bestuursleden worden
altijd door een ander bestuurslid gecontroleerd en het declaratieformulier wordt na akkoord
ondertekend en aan financiële boekhouding toegevoegd waarna tot uitbetaling word overgegaan.

Financiële controle:
Boekhouding wordt bijgehouden door vrijwilliger. Administratie kantoor Remaedie controleert deze
cijfers en stelt onafhankelijk de jaarcijfers en balans op.

Verantwoording van activiteiten en financiële verantwoording
(transparantie)
Elk jaar publiceert de Bijenstichting een jaarverslag ter verantwoording van de activiteiten van het
afgelopen jaar.
Daarnaast wordt elk jaar een financieel verslag opgesteld ter verantwoording van besteding van
ontvangen gelden.
Beide verslagen worden op de website gepubliceerd en worden gepubliceerd op de website van
ANBI.nl daarmee voldoen we aan de eisen voor ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling).

