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Basisprincipe
De Raad van Toezicht bepaalt per jaar het uurtarief van de directeur-bestuurder.
Bee Foundation heeft inkomsten uit giften en sponsoring voor meters bijenoase, fondsen en het geven van
bij-lessen. De hoogte van deze inkomsten wisselt jaarlijks en hier wordt in de begroting ook rekening mee
gehouden. Bee Foundation streeft er naar dat tenminste 80% van de inkomsten ten goede komt aan de
doelstelling en dat ten hoogste 20% wordt uitgegeven aan overige kosten. Ook de kosten die onder overige
kosten vallen moeten tenslotte gemaakt worden.
De inkomsten van Bee Foundation worden als volgt aangewend:
1. Realiseren bijenoases
Acquisitie projecten, coördinatie aanleg bijenoase, onderzoek nul-situatie biodiversiteit, zaad- en
plantgoed, opening bijenoase
2. Educatie en voorlichting (bij-lessen
educatie aan scholen, training bijvriendelijk beheer voor terreinbeheerders, educatie via social
media, nieuwsbrief, website, materialen, excursie bijenoase, PR & Communicatiematerialen
3. Overige kosten
Administratie & financiën, fondsenwerving, deskundigheidsbevordering, kantoorruimte en
materialen, reiskosten en eventuele overblijvende kosten die niet onder categorie 1 of 2 vallen.

Beloning Raad van Bestuur
De directeur-bestuurder ontvangt een redelijke vergoeding per uur. Uitbetaling van gewerkte uren hangt af
van de resultaten van de stichting. De bestuurder stemt de eventuele uitbetaling van uren met de
penningmeester van de Raad van Toezicht af. De bestuurder kan gemaakte onkosten, zoals reiskosten in
rekening brengen. De uren worden zo ingezet en begroot dat Bee Foundation met de beperkt beschikbare
middelen maximaal resultaat kan realiseren.

Beloning Raad van Toezicht en Raad van Advies
De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies zetten zich onbezoldigd in voor Bee Foundation
en krijgen dus geen vergoeding voor hun inzet. De leden van de Raad van Toezicht kunnen gemaakte
onkosten, bijvoorbeeld reiskosten, in rekening brengen.

Beloning team
Werkzaamheden worden zoveel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd. Freelancers worden op projectbasis
ingehuurd, mits de liquiditeit dit toelaat. Ook hier worden de uren zo ingezet en begroot dat Bee
Foundation met de beperkt beschikbare middelen maximaal resultaat kan realiseren.

