Jaarplan 2020
Stichting Bee Foundation

Onze propositie
Bijen zijn van levensbelang voor de gezondheid van mens en natuur. Deze bestuivende insecten zijn
verantwoordelijk voor talloze van onze voedselgewassen, zoals aardbeien, appels, kersen, avocado’s,
broccoli, komkommers, courgettes, pompoenen, olijfolie, kokosolie, amandelen, koffie, chocola…
Voedsel dat een hoge voedingswaarde levert en daarmee bijdraagt aan de gezondheid van mensen.
Ook geestelijk voeden bijen ons. Een omgeving waar bijen hun voedsel vinden is ook een omgeving
die ons als mens energie geeft en inspireert; de verwondering van een bloemrijke weide met
prachtige kleuren, het gezoem van insecten en de zang van vogels. Meer biodiversiteit is meer
verbondenheid met de natuur, ook met onze eigen innerlijke natuur.
Bee Foundation wil hieraan een bijdrage leveren door:
• Mensen te verwonderen met het verhaal over de samenhang tussen (wilde) bijen en het
leven op aarde met 250 bij-lessen in 10 jaar
• Een positieve beweging tot stand te brengen waaraan iedereen actief kan bijdragen aan
biodiversiteit en samen met partners bijenoases 10.000 hectare bijenoase creëren;

Activiteiten
Voor 2020 ziet Bee Foundation vier soorten activiteiten waarop zij zich wil focussen.
Zie bijlage 1 voor een uitgebreide opsomming.
1. Bijenoases
We bieden bedrijven en organisaties de mogelijkheid om aan te haken en bijenoases te
sponsoren. Met de programma’s van Bee Foundation kunnen bedrijven concreet invulling
geven aan hun MVO doelstellingen op het gebied van biodiversiteit. Wij bieden bedrijven en
medewerkers de mogelijkheid om vanuit intrinsieke betrokkenheid mee te werken aan het
creëren van bijenoases in de omgeving van het bedrijf met een directe link naar persoonlijk
welzijn en gezondheid. Onze werkwijze is:
Bee Foundation biedt:
1) programma voor opstart van traject (om beweging te laten ontstaan)
2) instrument voor fondsenwerving (meters bijenoase)
3) begeleiding realisatie en beheer bijenoases (inhoudsdeskundigheid)
Partnerorganisatie levert:
1) financiering t.b.v. opstarten traject
2) geven van meters bijenoase in eigen netwerk met evt. cofinanciering als aanvulling
3) fysieke realisatie en beheer van bijenoases
•

In 2020 continueren we onze samenwerking met RadboudUMC, Stoomtram Hoorn
Medemblik, boerderij Eyckestijn, gemeente Zeist.

•

Nieuwe trajecten starten we op met Elevation Events, gemeente Meppel, gemeente
Amsterdam en Stichting Weerwoud voor bijenoases op de Floriade 2022.

•

In 2020 richten we ons activer tot bedrijven met een sponsorprogramma.

•

In 2020 focussen we op het bedenken en uitrollen van 2 campagnes:
“Oogst je eingen bijenzaad” en
“Kweek je eingen bijenbomen” voor Klimaatbossen.org Met beide campagnes
focussen we op meerjarige inheemse planten en op wat je zelf kunt doen.

2. Bijenacademie
In 2020 bouwen we de Bijenacadmie verder uit:
We geven Bij-les aan scholen, de leukste les die bestaat. Onze insteek is het wekken van
verwondering voor de wereld van de bijen, wat deze betekent voor het leven op aarde en
voor ons eigen leven. Dat werkt aanstekelijker en verbindender dan het aanspreken vanuit
de problematiek en de weetjes. We gaan graag met kinderen op pad, leren in de natuur,
kijken naar wilde bijen, zweefvliegen, vlinders en honingbijen. En als het kan leggen we
samen een bijenoase aan. Mouwen opstropen en aan de slag. We creëren ervaringen en
verbindingen voor het leven.
•

Het Bijenbos Waldorf-100 in Zeist is ein 2019 aangeplant met leerlingen van de
Stichtse Vrije School en basisschool De Sluis. In 2020 starten we een beheergroep en
monitoring groep op met vrijwilligers waar scholen bij aan kunnen sluiten. De
openening vindt plaats op 20 mei 2020.

•

Wat in 2018 begon als trainingen aan gemeentes voor NL Zoemt, bouwen we in 2020
verder uit in een aanbod bij-scholing voor professionals met advies en expertise,
training en begeleiding over bijvriendelijk beheer, ecosysteem restauratie en
samenwerking gemeentes en bewoners.

•

We continueren in 2020 onze samenwerking met IVN ontstaan uit NL Zoemt met het
geven van train de trainer bijeenkomsten aan trainers van IVN.

•

Met het winnen van de de 1e prijs van de Hackathon Big data 4 Bees van de
Nationale Bijenstrategie bouwen we een minimum viable product van de game
Happy Bee Happy Me. De game is is gepresenteerd op de bijeenkomst in september
van de nationale bijenstrategie. De focus in 2020 is om de financiering van een
volledige game bij elkaar te krijgen.

3. Communicatie & campagnes
Dit zijn acties, voornamelijk via social media, om meters bijenoase te laten sponsoren en
individuele burgers te verbinden met Bijenoase.nl. Met de geworven inkomsten leggen we
bijenoases aan in de kruid-, struik- en boomlaag met partnerorganisaties. Hierin zoeken we
steeds naar slimme samenwerkingen zodat we samen meer meters maken.

4. Maatschappelijk netwerk
Met diverse maatschappelijke partners creëren we synergie en werken we samen door
doelstellingen en competenties te delen en te verbinden. Dit leidt tot meer voedsel voor
insecten, bijvriendelijk beheerde vegetaties en een bijdrage aan een bijvriendelijke landbouw
en consumptie. We werken onder meer samen met en dragen bij aan onder: Nederland
Zoemt, The Pollinators, Nationale Bijenstrategie en Ecosystem Restoration Camps.
Met bedrijven en organisaties werken we samen in het creëren van een beweging waar
bijenoases uit voortkomen. Concepten waar bedrijven, particulieren en scholen bij kunnen
aanhaken en waarin we samen meer meters maken voor bijen, hommels en vlinders.

Opbouw & team
We zijn een organisatie die zich herkent in het praktivisme en op een concrete en positieve manier
bijdraagt aan kennis en verwondering, bloemen en een bijvriendelijke openbare ruimte en een
bijvriendelijke landbouw. We bewegen vanuit deze energie, sluiten allianties en verbinden wat
werkt. We houden niet van bureaucratie en niet van zweverigheid, maar van daden die bijdragen aan
een gezonde aarde en aan mensen die op een zorgzame manier verbonden zijn met deze aarde.
Bee Foundation werkt met een klein team van betrokken professionals die als vrijwilligers en zzp-er
bijdragen aan de organisatie en de uitvoering van de doelstellingen van de stichting. Om deze kern
bevindt zich een groep ambassadeurs van enerzijds bedrijven en anderzijds vrijwilligers die door
sponsoring en de uitvoering van specifieke taken bijdragen aan de uitvoering van ons programma.

Soort
Intern
Intern
Intern

Wat
Netwerk, acquisitie, management
Administratie
Werving vrijwilligers en
ambassadeurs
Intern
Strategie en nieuwe projecten
Projecten
Projectrealisatie &
projectuitvoering
Projecten
Bij-lessen
Communicatie website: bijenoase.nl
Communicatie Social media facebook, twitter,
instagram, nieuwsbrieven, pers
Communicatie Professionele look en feel
bijenoase.nl, klimaatbossen.org

Wie
Sonne
Sonne, vrijwilliger
Sonne

Wanneer
doorlopend
doorlopend
doorlopend

Sonne, Anne
Sonne, derden

doorlopend
doorlopend

Sonne, Dinja
FYI, Dinja
Sonne, Dinja

doorlopend
doorlopend
doorlopend

Frans Willem Pompe

Begroting 2020
We gaan uit van een begroting van € 96.000. 50% van het bedrag wordt besteed aan de realisatie van
bijenoases. 30% aan bijlessen en 20% aan organisatiekosten. Zie bijlage 2 voor de begroting.

Bijlage 1: Plan van aanpak 2020
Soort
Bijenoases

Wat
Maatwerkprogramma’s voor bedrijven, met ingrediënten:
Meters bijenoase (bijv. als relatiegeschenk, kerstgeschenk
medewerkers, verjaardag, cadeautjes, maatschappelijke bonussen,
etc.)

Met wie

Wanneer

Versterken bestaande relaties: Stegman, More
than Gifts (Gemeente Amsterdam). Uitbreiden
relaties markt voor duurzame
relatiegeschenken

1e & 2e kwartaal

Productontwikkeling: diverse sponsorpakketten met oa.:
gratis kaarten, kaart met zaad, lezing/workshops etc. met vaste
bedragen per pakket en eis: aantal mensen, delen social media,
nieuwsbrief etc.

Bijenacademie

Bijenoases 2020:
- Aanleg bijvriendelijke oevers Soenda festival
- Beheer BijenBos/Bijenoase ’t Sluisje
- Bijenoase Museumstoomtram
- Bijenvriendelijke akkers boerderij Eyckenstein
- Bijenoase Amsterdam
- Bijenoases Meppel
- Aanleg bijenoase Floriade 2022
- Inzaaien bijenoases A27
Bij-les voor scholen: programma ontwikkeling bijenonderwijs,
jaarrond holistische aanpak, alle groepen van het basisonderwijs
Bij-scholing voor professionals: Kennis en expertise, training en
begeleiding van professionals op het gebied van bijvriendelijk beheer
en ecosysteem restauratie

Met: Elevation Events
Met; Gemeente Zeist, Stichtse Vrije School
Met: Museumstoomtram, gemeente Hoorn
Met: Boerderij Eyckenstein
Met: gemeente Amsterdam, Groene Buurten
Met: gemeente Meppel
Met: Stichting Weerwoud
Met: Natuur en Ruimte, RWS
Met: …

Jaarrond: Dinja

Met: IVN

Jaarrond: Sonne,
Anne Leeflang

Soort
Communicatie &
campagnes

Wat
Opzetten van structurele social media communicatie, nieuwsbrief

Met wie
Sonne, Dinja, Huisman communiceert

Wanneer
Jaarrond,

Maatschappelijk
netwerk

Maatschappelijke partners: Expertise leveren aan het
maatschappelijk debat en de Nederland-brede bijenprogramma’s

LNV, Nationale Bijenstrategie,Eecosystem
Restoration Camps

Jaarrond: Sonne

Interne
organisatie

Regionaal netwerk van professionals/vrijwilligers/ambassadeurs
opbouwen
ANBI opvolgen
Automatische overboeking voor meters bijenoase

Sonne

Q1

Sonne
Dinja

BIJLAGE 2:

Begroting 2020

UITGAVEN
Kostenpost
Bijenoases realiseren
Acquisitie projecten
Coördinatie aanleg bijenoase
Onderzoek nulsituatie biodiversiteit
Zaad- en plantgoed
Opening bijenoase
Subtotaal realisatie bijenoases

Educatie & voorlichting
Bij-les, educatie aan scholen
Training bijvriendelijk beheer voor
terreinbeheerders
Educatie via social media, nieuwsbrief,
website, materialen
Excursie bijenoase
PR & Communicatiematerialen
Subtotaal educatie & voorlichting

Overige kosten
Administratie & financiën
Fondsenwerving
Deskundigheidsbevordering
Kantoorruimte en materialen
Reiskosten
Overig
Subtotaal overige kosten

Totaal

Bedrag
€ 9.000
€ 25.000
€ 1.500
€ 10.000
€ 2.500
€

INKOMSTEN
Soort
Fondsen
Sponsoring
Giften
Meters bijenoase
Bij-lessen

Bedrag
€ 20.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 31.000
€ 15.000

Totaal

€ 96.000

48.000

€ 4.000
€ 10.000
€

9.000

€
€

1.000
8.000

€

32.000

€
€
€
€
€
€

3.500
5.000
500
1.000
5.000
1.000

€

16.000

€ 96.000

