Jaarverslag 2018
Inleiding
Met het verschijnen van het Radboud onderzoek in oktober 2017, waaruit bleek dat de afgelopen 25 jaar
meer dan 75% van de massa van de insecten verdwenen is, is de urgentie voor de missie van Bee
Foundation alleen maar groter geworden; het zorgen voor een robuuste populatie insecten, middels het
aanleggen van bijenoases en het geven van Bij-les.
2018 was het derde jaar van Stichting Bee Foundation. Stond 2016 in het teken van het testen van het
concept van de bijenoases, 2017 en 2018 stonden in het teken van het aanleggen van meerdere bijenoases,
het geven bij-lessen en het professionaliseren van de organisatie.
•
•
•

•

Bee Foundation promoot via het label Bijenoase.nl de aanleg van meerjarige, inheemse
voedselplanten voor bijen, hommels en vlinders in de kruidlaag, struiklaag en boomlaag.
Onze ambitie is om 10.000 hectare bijenoase aan te leggen in 10 jaar. Dit doen we zowel in de
bebouwde kom als in het agrarisch gebied. Hiermee dragen we structureel bij aan
ecosysteemrestauratie.
Bee Foundation geeft bij-les: Onze ambitie is om 250 bij-lessen te geven in 10 jaar tijd. Dit doen we
in de vorm van training aan ambtenaren en groenbeheerders, het betrekken van medewerkers van
bedrijven, bewoners en scholieren bij educatie over bijen, de aanleg van bijenoases en waar
mogelijk bij het beheer ervan.
Bee Foundation is deel van een levendige bijenbeweging in Nederland. We zijn partner van
Nederland Zoemt, The Pollinators en Ecosystm Restoration Camps. Bee Foundation heeft
deelgenomen aan het proces van de totstandkoming van de Nationale Bijenstrategie en deze
ondertekend. We droegen bij aan Deltaplan Biodiversiteit en wonnen de 1e prijs Big Data for Bees.
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Bijenoases
Met de aanleg van bijenoases creëren we plekken waar bijen, hommels en vlinders hun broodnodige
voedsel vinden. Meer dan 50% van de 360 soorten staat in Nederland op de rode lijst. Bloemarmoede is
een van de oorzaken hiervan. We dragen bij aan ecosysteemrestoratie door het zaaien en planten van
meerjarige, inheemse bloemen, struiken en bomen. We werken samen met zaadkwekers die
gespecialiseerd zijn in inheemse kruiden.
Onze ambitie is 10.000 hectare in 10 jaar. We zijn we begonnen met het aanleggen van kleine bijenoases.
We hebben ervaring opgedaan in het beoordelen van de mogelijkheden op verschillende locaties, met de
ontwikkeling van meerjarige, inheemse vegetaties en het beheer hiervan. Ook hebben we ervaring
opgedaan in het samenwerken met verschillende bedrijven, gemeenten en burgerinitiatieven.
Nu kunnen we opschalen! En … ons motto werkt: samen maken we meer meters!
In 2018 zijn 5 nieuwe bijenoases aangelegd en 6 begeleid bij het beheer. Op 11 plekken hebben we nu bijna
2 hectare bijenoase aangelegd. Daarnaast zijn er 50.000 m2 bijenoase ingezaaid door scholieren op 50.000
verschillende plekken in Nederland en België. In 2018 hebben we gezamenlijk 66.560 m2 ingezaaid. Het
totaal is ruim 70.000 m2. Dit betekent een toename van 20 keer het oppervlak t.o.v. 2017.

Overzicht Bijenoases
Nieuwe bijenoases in 2018

M2

Bijles in 2016 en 2017

Aantal
deelnemers

Gemeente Medemblik
Stoomtram Hoorn- Medemblik: station Wognum
Nieuwe Regentesseschool
Boerderij Eyckenstein
Radboud UMC
Waldorf-100 zaden
Subtotaal 2018
Totaal

800
210
200
15000
350
50.000
66.560
70.030 m2

Arnhem Zoemt: Bijenoase Labyrint
Arnhem Zoemt: Bijenoase IVN
Bijenoase Makeblijde Houten
Radboud UMC Nijmegen
Bijeoase Bijenkorf Utrecht
Bijenoase Stoomtram Hoorn Medemblik
Subtotaal 2016-2017

500
100
1.550
1.000
200
120
3.470

1. Twee nieuwe bijenoases: spoorberm museumstoomtram in Medemblik en Wognum
Met 50 leerlingen van De Piramide vertrok de stoomtram op 22 april richting Medemblik. Daar
hebben we een bijenoase aangelegd vlakbij het eindstation van de stoomtram. Op de terugweg zijn
we uitgestapt op station Wognum en hebben we nog een kleine strook aangelegd samen met
wethouder Nederpelt van gemeente Medemblik. Bij elkaar ruim 1000 m2. De Crowd-giving-actie
met Give the Change van Triodos Foundation heeft funding opgeleverd voor de volgende
bijenoases. IVN West-Friesland is inmiddels aangehaakt om zorg te dragen voor bijenvriendelijk
beheer voor de bijenoases. Gemeente Medemblik zorgt voor het maaien van de bijenoase in hun
gemeente.
De ingezaaide bloemmengsels zijn afkomstig van De Bolderik. KNNW West Friesland heeft de
monitoring gedaan van het aantal insecten. Er zijn in het eerst jaar bijzondere soorten
waargenomen, waaronder het bruin blauwtje (rode lijst vlinder).
Voorjaar 2018 heeft Bee Foundation een co-creatieoverleg met alle belanghebbende partijen
gefaciliteerd voor een Bijenlint West Friesland.

2. Nieuwe bijenoase: Voorveldse Polder &Nieuwe Regentesseschool
In april 2018 hebben we samen met de Nieuwe Regentesseschool een bijenoase aangelegd en bijles gegeven. Samen met de kinderen, de gemeente Utrecht en Stichting Voorveldse Polder zaaiden
we de bijenoase in bij hun favoriete picknickplek in de Voorveldse Polder. Door de droogte zijn de
zaden echter niet opgekomen in het voorjaar. In september zijn ze gelukkig wel gaan kiemen. Er
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staan nu een groot aantal kiemplanten met onder meer margrieten en knoopkruid. Het beheer
wordt gedaan door Stichting Voorveldse Polder.
3. Nieuwe Bijenoase: inheemse akkerranden bij boerderij Eyckenstein
In april is 1,5 ha eenjarige akkerrand van een gerstakker ingezaaid. We hoopten op een groot feest
voor bijen, hommels, vlinders én vogels op de akkers van boerderij Eyckenstein! Door de droogte
zijn er helaas slechts enkele soorten opgekomen van het rijke mengsel dat in samenwerking met
Werkgroep de Grauwe Kiekendief is samengesteld voor insecten en vogels.
4. Nieuwe bijenoase: Wadi Nijmegen met Radboud UMC
In oktober 2018 is met basisschoolleerlingen een tweede bijenoase aangelegd voor Radboud UMC.
Een wadi voor regenopvang, in het uitzicht van de kinderpoli van Radboud UMC. De grond is
ingezaaid met een bloemenmengsel van Crydthoeck vol meerjarige inheemse bloemen voor wilde
bijen, hommels en vlinders. Daarna hebben de leerlingen een schitterend bijenhotel in elkaar gezet.
De bijenoase is gefinancierd door de medewerkers die hun kerstgeschenk aan Bee Foundation
gedoneerd hebben. De voorbereiding en uitvoering is door NL Bloeit gedaan.
5. Voorbereiding bijenoase ’t Sluisje: Bijenbomenbos voor Waldorf-100
In aansluiting op de sponsoractie van de Stichtse Vrije School voor een bijenbomenbos zijn we op
zoek gegaan naar een geschikte locatie. Toen we bij ’t Sluisje kwamen waren we verkocht: een
verwaarloosde parel in Zeist, met grote historische betekenis met zowel water, weide, zomen als
bomen. Begin november hebben we samen met de groen-makelaar een co-creatiebijeenkomst
georganiseerd voor alle betrokkenen: Gemeente Zeist, scholieren en leraren Stichtse Vrije School,
directie basisschool de Sluis, de historische Vereniging, de ecoloog van Zeist, de participatie
manager Zeist-West, educatiecentrum de Boswerf en anderen. Op dit moment wordt gewerkt aan
een definitief ontwerp, planning en financiering voor de aanleg in 2019.
6. Voorbereiding Soenda Festival bijenoase in Ruigenhoekse polder, Groenekan
Door Elevation Events zijn we gevraagd om bij hun festivals bijenoases aan te leggen. In 2019 wordt
een eerste pilot uitgevoerd voor Soenda Festival (15.000 deelnemers) om met festivaldeelnemers
een bijenlint van oeverplanten voor bijen, hommels en vlinders langs het water rond het
festivalterrein aan te planten. De bedoeling is on in een aantal jaar een bijenlint aan te leggen door
het Recreatiegebied en zo bij te dragen aan biodiversiteit voor bijen, hommels en vlinders.
7. Kaderrichtlijn Recreatieschap Rottemeren
In samenwerking met Urban Crossovers BV hebben we een gesprek gevoerd met het
Recreatieschap Rottemeren en Staats Bosbeheer over het mogelijke thematisering van
biodiversiteit en bijen in het nieuwe kader. N.a.v. dit gesprek zijn we gevraagd om schriftelijk input
te geven op het nieuwe kader. We hopen betrokken te kunnen blijven bij het ontwikkelen van een
biodiverse en bijenrijke toekomst voor Rottemeren.
8. Begeleiding beheer eerder aangelegde bijenoases
- Het beheer van de bijenoase Park Paardenveld wordt gedaan door gemeente Utrecht. Het
maaibestek is aangepast zodat er pas gemaaid wordt als de bollen hebben gebloeid en het blad
is afgestorven. De bollen hebben een moeilijk eerste jaar gehad. Een groot deel is door muizen
en vogels verorberd bij het eerste uitlopen van de bolletjes. Kennelijk was dit welkom voedsel
in de koude februari maand. Gelukkig hebben daarna voldoende bollen schitterend gebloeid.
- De stoomtram hebben we begeleid en maaimomenten afgestemd. Het beheer wordt nu
overgenomen door IVN als dienst aan de stoomtram. De IVN vrijwilligers hebben training
bijvriendelijk beheer gehad.
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De bijenoases bij Radboud UMC wordt beheerd door Radboud, aangestuurd door de lokale
organisatie NL Bloeit.
De bijenoase in Houten wordt gemaaid onder beheer van Makeblijde. Makeblijde wordt vanaf
2019 beheerd door Welland College. Een imker opgeleid door Sonne gaat op Makeblijde bijen
houden. Dit geeft goede hoop op een blijvend bijvriendelijk beheer van de bijenoases die in
2016 zijn aangelegd.
In Arnhem is een beheerploeg bij de bijenoase van het Labyrint die inmiddels zelfstandig
beheert. De bijenoase in de Vlindertuin van Zypendaal wordt beheerd door IVN. In 2017 en
2018 is ze beheerd volgens sinusbeheer – waarbij verschillende, elkaar deels overlappende
vlakken zijn gemaaid.

Bij-les
We geven Bij-les, de leukste les van Nederland. Onze insteek is het wekken van verwondering voor de
wereld van de bijen, wat zij betekenen voor het leven op aarde en voor ons eigen leven. Dat werkt
aanstekelijker dan het werken vanuit de problematiek van de bijen of vanuit ‘weet-je-datjes’. We betrekken
medewerkers van sponsorende bedrijven, bewoners en scholieren bij educatie over bijen, de aanleg van
bijenoases en waar het kan bij het beheer ervan. 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.
Om bij-lessen te kunnen geven krijgen we financiering van diverse fondsen; De Iona Stichting en het Elise
Mathilde Fonds. Hierdoor hebben we in 2018 aan meer dan 850 leerlingen van lagere en middelbare
scholen bij-les kunnen geven. Aan Waldorf-100 hebben diverse sponsoren bijgedragen; ruim 50.000
kinderen hebben meerjarige inheemse bloemen gekregen op school en opgekweekt.
In 2018 hebben we in opdracht van IVN de trainingen bijvriendelijk openbaar groenbeheer voor Nederland
Zoemt gemaakt en uitgevoerd met een team van 5 trainers.

Overzicht Bij-les
Bij-les in 2018

Aantal
deelnemers

Bijles in 2016 en 2017

Aantal
deelnemers

Nieuwe Regentesseschool
Stichtse Vrije School
SBO de Piramide
Waldorf-100
Nederland Zoemt
Radboud Bijenoase 2, Basisschool de Akker
Subtotaal 2018
Totaal

100
700
50
50.000
400
25
51.275
51.765

Stoomtram Hoorn Medemblik & Parcivalschool
Stichtse Vrije School
Basisschool de Pijlstaart
Basisschool de Schakel & De Bijenkorf Amsterdam

25
400
25
40

490

1. Nieuwe Regentesseschool
Ruim 100 leerlingen hebben genoten van het Theaterverhaal door het Oog van de Bijen. Hiermee is
bijen-projectonderwijs door ons feestelijk geopende. Daarna zijn alle groepen onder de bezielende
leiding van een door ons opgeleide leraar twee weken aan de slag met het thema (wilde) bijen en
bloemen. Ze maakten o.a. zaadbommetjes en verkochten die op Koningsdag. Hiermee sponsoren
zij meters bijenoase. Samen hebben we daarna de bijenoase in Voorveldse Polder aangelegd.
2. De Stichtse Vrije School in Zeist
700 leerlingen hebben een introductie gekregen op het belang van wilde bijen en het voedsel dat
ze nodig hebben. Hierna hebben de leerlingen allerlei acties ondernomen waarmee zij geld hebben
opgehaald voor het eerste Waldorf-100 Bees en Trees Bijenbomenbos in Zeist. 4 leerlingen en 2
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docenten hebben meegedaan aan de co-creatiesessie met alle belanghebbenden in het
ontwerpatelier van deze bijenoase.
3. SBO De Piramide Hoorn
50 leerlingen van speciaal onderwijs de Piramide hebben twee bijenoases aangelegd langs het
spoor van de stoomtram Hoorn Medemblik. Eén in Medemblik en één in Wognum. Voor hen is het
heerlijk om praktisch onderwijs te hebben, dat sluit aan bij hun belevingswereld. Na de treinreis
wisten ze niet hoe snel ze aan de slag wilden met het inzaaien van de bijenoases!
4. Waldorf-100
50.000 leerlingen van vrijescholen in Nederland en België hebben meerjarige inheemse zaden
gekregen voor de bijen. In het blad Seizoener zijn in alle edities van 2018 artikelen verschenen over
deze bijenoaseactie. Met de Seizoener is een partnerschap ontstaan voor Waldorf-100 Bees &
Trees. Volgend jaar als de vrije scholen 100 jaar bestaan zullen deze bloemen bloeien in 50.000 m2
bijenoase verspreid door Nederland en België! Dit is de opmaat van het bij-les programma dat
momenteel voor Waldorf-100 wordt ontwikkeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook andere
scholen zich hierbij kunnen aansluiten. Zo is ons gevraagd om voor 2019-2020 een voorstel voor
een bij-les programma te maken voor meerdere scholen in Hilversum.
5. Nederland Zoemt: trainingen bijvriendelijk groenbeheer
In opdracht van IVN Nederland heeft Bee Foundation de training Laat je Gemeente Zoemen en Laat
je Buurt Zoemen ontwikkeld en uitgevoerd voor Nederland Zoemt. Hiervoor is met input van onder
andere Bee Foundation een schitterende trainingsmanual gemaakt door IVN. Bee Foundation heeft
de training ontworpen, gemaakt en 20 van de 48 trainingen uitgevoerd. De andere trainingen zijn
uitgevoerd door trainers (Bijenstichting, Biodivers, Zeeuws Landschap, Donkelaar Groenadvies) die
Bee Foundation heeft begeleid. Dit is de eerste keer dat er in Nederland op deze schaal over
bijvriendelijk groenbeheer getraind wordt aan groenbeheerders van gemeenten en vrijwilligers in
het groen. In een korte periode van 2 maanden zijn meer dan 400 deelnemers getraind, circa 150
ambtenaren en 250 betrokken vrijwilligers. De trainingen zijn gegeven in alle provincies. De
trainingen zijn een enorm succes geweest en worden in 2019 vervolgd met een veldexcursie in alle
provincies van Nederland. Momenteel wordt gekeken hoe de trainingen in 2019 en verder opnieuw
aangeboden kunnen worden.

Maatschappelijk netwerk
Bee Foundation is betrokken bij verschillende nationale bijen-initiatieven. We zijn partner van Nederland
Zoemt en voeren in samenwerking met IVN een deel van het programma uit. We zijn aangesloten bij The
Pollinators, een koepel van meerdere bijen-initiatieven. Bee Foundation heeft input gegeven voor de
ontwikkeling van het Deltaplan Biodiversiteit en heeft bijgedragen aan de Nationale Bijenstrategie en deze
uiteraard ook ondertekend. We zijn in partner geworden van Ecosystem Restoration Camps. We voelen ons
deel van een groeiende bijenbeweging in Nederland.
1. Ondertekening Nationale Bijenstrategie 22 januari
In januari hebben we de Nationale Bijenstrategie mede ondertekend. In de loop van 2017 heeft Bee
Foundation bijgedragen aan de bijeenkomsten van de ontwikkeling van de Nationale
Bijenstrategie .
2. Petitie: Carola Schouten bescherm onze bijen en stem voor een totaalverbod op
neonicotinoïden!
Toen we in februari een oproep zagen aan de Duitse minister om voor een verbod te stemmen,
hebben we gekeken of in Nederland er ook een petitie was om onze minister op te roepen. Dat was
niet het geval. We besloten dit samen met de Bijenstichting en met de Pollinators op te zetten. De
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petitie is een enorm succes geworden met bijna 76.000 handtekeningen, ondertekend door 16
Nederlandse prominenten waaronder Jan Terlouw en 26 maatschappelijke organisaties. Als klapper
op de vuurpijl mochten we de petitie aan Minister Carola Schouten aanbieden op 14 maart 2018.

3. Bijdrage aan Deltaplan Biodiversiteit
Op twee momenten in het jaar hebben we bijgedragen aan de bijeenkomsten rondom Deltaplan
Biodiversiteit.
5. Big Data and Bees
In het traject van Big data for Bees hebben we deelgenomen aan een bijeenkomst om de
hackathon voor te bereiden die half december georganiseerd wordt. Op de hackathon hebben we
de gedeelde 1e prijs gewonnen voor het ontwikkelen van de game Happy Bee Happy me.
6. Minister Nieuwehuizen, haal ons uit de KNOOP! maak de nieuwe taluds van de A27 Japanse
Duizendknoop-vrij!
Toen we op maandag de 12e november overal in de nieuwe taluds van de verbrede A27 Japanse
duizendknoop constateerden en tegelijkertijd hoorden dat de minister 14 november de snelweg
zou openen, hebben we in een snelle actie met de media, spandoek, boeketje duizendknoop en
een brief met het verzoek de taluds duizendknoop-vrij te maken, van minister Nieuwenhuizen de
toezegging gekregen dat zij hiervoor zorg zal dragen. In de opvolging hiervan werken we mee in het
expertteam van RWS.
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Bedrijvenprogramma:
In 2018 zijn er meerdere organisaties meters bijenoase aanbieden of promotie maken:
- Radboud UMC doet voor het derde jaar mee met bijenoases in haar kerstpakketten.
- Stegman BV Bijenoase.nl in haar online webshop voor kerstpakketten opgenomen
- Gemeente Amsterdam heeft Bijenoase.nl als goede doel in haar kerstpakket opgenomen
- Rabobank Rijn en Heuvelrug Bijenoase.nl heeft als goede doel voor kerst gekozen
- Urban Crossovers BV heeft een kerstdonatie gedaan t.b.v. bijenoases.
- Phoenix Opleidingen maakt promotie voor bijenoase.nl door over Bijenoase te vertellen en de
gratis kaarten uit te delen
- Meerdere vrijwilligers hebben gratis kaarten besteld om neer te leggen op strategische plekken
in hun omgeving.

Communicatie en Marketing
In 2017 hebben we een omslag gemaakt: we communiceren nu over ‘meters bijenoase’ in plaats van over
‘Bee Miles’. Hierdoor kunnen we gebruik maken van de vele zinsspelingen op het woord ‘bij’. We
communiceren onder het label ‘Bijenoase.nl, een initiatief van Bee Foundation’. Reclameman Frans Willem
Pompe heeft ‘bijenoase’ in speelse bijentaal vormgegeven in een serie kaarten. Een deel van de kaarten
dient als promotiemateriaal en is gratis. Een ander deel van de kaarten heeft een unieke code waarmee je
je gesponsorde meter kan registreren en volgen. Na de tests in 2017 hebben we In 2018 de nieuwe site
bijenoase.nl gemaakt. Deze site willen we laten uitgroeien tot een platform waarop initiatiefnemers door
Nederland informatie vinden om zelf een bijenoase aan te leggen, te crowd-funden voor hun bijenoase of
promotie te maken voor bijenoase.nl. Met de software achter de site hebben we serieuze problemen
ondervonden. Deze bleek te beperkt voor wat we nodig hebben. In 2019 wordt een volgende slag gemaakt
zodat alle functionaliteiten het doen.
Op dit moment bouwen we aan een marketingplan voor Bijenoaase.nl in samenwerking met Huisman
Communiceert.

Media
In 2018 is Bee Foundation 15 keer in de media verschenen met artikelen, radio-interviews en
televisieopnamen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AD: Biltse Bijenkoningin Sonne Copijn wint prijs en mag game ontwikkelen
AD: Boeketje Japanse Duizendknoop voor minister als protest tegen verbrede A27
AD Minister is na verbreding A27 nog lang niet klaar
AD: Biltse Toert door Nederland om wilde bijen te redden
RTV Utrecht, Natuurlijk Zoëy
Radio 1, Minister Schouten neemt petitie bijengif in ontvangst
RTV Utrecht Japanse Duizendknoop A27
RTV Utrecht aanleg bijenoase Voorvelde Polder met Nieuwe Regentesse school
AD Leerlingen zaaien bijenoase in Voorveldse Polder
RTV Utrecht, Ondertekening Nationale Bijenstrategie
Radio 1, De dagwacht
Milieudefensie, Down to Earth Magazine
Wereldwijven, vrouwelijke imker geeft uitstervende bijen een stem:
AD, Biltse imker wil meer hommels en paardenbloemen in het ‘grasfalt’
Vierklank, Een bijenvolk is een toverbron
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Organisatie
We hebben in 2018 verder gewerkt aan uitvoeren van de doelstellingen op het gebied van de aanleg van
bijenoases, het geven van Bij-les, de bouw van de organisatie, communicatie en marketing
Team
Sonne Copijn heeft als bestuurder de stichting verder uitgebouwd . Loes van Loenen heeft vanaf 1 maart
haar taken weer opgenomen als projectondersteuner.
Meerdere vrijwilligers hebben hun kwaliteiten zowel kort als lang ingezet voor Bee Foundation, waarvoor
hartelijk dank! Frans Willem Pompe zorgt voor de huisstijl. Yoram Otten heeft schitterende filmpjes
gemaakt en verzorgt een deel van de social media. Olivia Braun en Dinja de Groot zijn in het educatie team
ingestapt. Verder hebben we op elke bijenoase zeer betrokken en deskundige partners die zorg dragen
voor het beheer van de lokale bijenoases.
Raad van Toezicht
Onze Raad van Toezicht bestaat uit:
• Rosalie Smit, voorzitter
• Peter Kapenga, penningmeester
• Floris de Graad, secretaris
Raad van Advies
In 2018 is Eddy Zoëy toegetreden tot onze RvA. Samen hebben we de documentaire over wilde bijen
gemaakt voor Natuurlijk Zoëy.
Raad van Advies
De samenstelling van de is als volgt:
• John Dennis Liu, Ecosystem Restoration Commonland
• Dominic Schrijer, Burgemeester Zwijndrecht
• Volkert Engelsman, CEO Eosta BV
• Douwe Blanksma, GeoBusiness Nederland
• Tom van de Beek, Initiatiefnemer The Tipping Point
• Willem Lageweg, oprichter en voormalig directeur MVO Nederland
• Sylvia Borren, voormalig directeur Greenpeace
• Prof. Jeroen van der Sluijs, Centre for the Studies for the Sciences and the Humanities, University of
Bergen, Norway
• Eddy Zoëy: presentator, producent en muzikant
ANBI aanvraag:
De ANBI-aanvraag wordt na aanpassing van de statuten en de website in 2019 ingediend. We hopen op een
positief besluit.
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Financiën
BEE foundation jaarrekening 2018

BEE Foundation
Balans per 31 december 2018
in €
Activa
31-12-2018 31-12-2017
in €
Vorderingen
0
Liquide middelen
Liquide middelen

22.155

Passiva
31-12-2018 31-12-2017
Eigen vermogen
in €
Reserves
249
-737
Schulden op korte termijn
Vooruitontvangen
12.130
16.765 Crediteuren
9.776
17.502

Activa

22.155

16.765 Passiva

22.155

16.765

Liquide middelen
Dit betreft direct opvraagbare tegoeden bij de bank per 31 december.
Verloop eigen vermogen
In 2018 heeft BEE foundation een klein positief resultaat van € 986 kunnen realiseren waardoor de
reserves van de stichting nu licht positief zijn.
We hebben ervoor gekozen om uit de beschikbare middelen de reserve voor de Bijenoases aan te
vullen tot 0.
Verloop reserves
Reserve Bijenoases
Overige reserves
Reserves

1-1-2018 mutatie
-1.505
1.505
768
-519
-737
986

31-12-2018
249
249

Vooruit ontvangen bedragen
Voor 2 projecten zijn gelden vooruit ontvangen. Het gaat om € 3.000 voor het project Waldorf 100
en € 9.130 voor het project Give the Change.
Crediteuren
Dit betreffen nog enkele te betalen facturen
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Stichting Bee foundation
Staat van Baten en lasten

2018

2017
in €

in %

Baten
Meters Bijenoase
Bijdrage Educatie
Giften en fondsen

5.033
18.003
17.722

12%
44%
43%

5.034

15%

28.899

85%

Totaal baten

40.757

100%

33.932

100%

Lasten
Bijenoases realiseren
Educatie en voorlichting
Overige kosten

10.511
23.439
5.822

26%
59%
15%

13.235
12.640
5.678

42%
40%
18%

Totaal lasten

39.771

100%

31.552

100%

986

2%

2.380

7%

Resultaat
resultaatverdeling
Reserve bijenoases
Overige reserve
Reserves

1.505
-519

2.380

986

2.380
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Samen maken we meer meters
Voor bijen, hommels en vlinder!
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