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Voorwoord 
  
Dit is het derde jaarverslag van het Bredaas Bijenhouderscollectief (BBC). Het BBC is 
opgericht om de leefomgeving van bijen (zowel honingbijen als wilde bijen) in en rond Breda 
te bevorderen. De imkers en natuurliefhebbers van het BBC doen dat door: 

1. Het plaatsen van bijenkasten op plaatsen die publiek toegankelijk zijn en het 
uitvoeren van educatieve activiteiten rondom die bijenkasten. 

2. Het uitvoeren van projecten die de leefomgeving van de bij in en rond Breda 
bevorderen, zoals het stimuleren van bijvriendelijke beplanting in de gemeente en het 
plaatsen van bijenhotels. 

3. Politiek en bestuurlijk draagvlak creëren bij de gemeente om uitvoering van deze 
activiteiten mogelijk te maken. 

 
Na de oprichting in 2014 heeft de Stichting BBC in 2015 haar activiteiten verder uitgebouwd. 
In 2016 en 2017 zijn deze activiteiten voortgezet en verder ontwikkeld. De contacten met het 
bedrijfsleven zijn in 2017 verder uitgebreid. Dit heeft toezeggingen voor extra sponsoring 
opgeleverd, wat in 2018 tot uitbouw van de educatieve activiteiten en bijvriendelijke 
beplanting in Breda moet leiden. De samenwerking met de gemeente is in 2017 voortgezet. 
Dit heeft extra aandacht voor beplanting van het gemeentelijk groen opgeleverd. De 
samenwerking met Breda Zoemt (activiteiten rond bijen) van SMO Breda is verder 
aangehaald, wat wederzijds voordeel oplevert. Het aantal vrijwilligers (deelnemers) aan de 
stichting is stabiel gebleven. De belangstelling voor de activiteiten nog steeds groter dan de 
stichting aankan. Het is de bedoeling in 2018 actiever deelnemers te werven om dit 
deelnemersbestand uit te breiden. Ook zal er in 2018 opnieuw gekeken worden hoe verdere 
financiering van activiteiten geborgd kan blijven. 

Activiteiten 
  
Het BBC heeft in 2017 de volgende activiteiten ontplooid: 
 

Educatie 
 
Er werd voorlichting aan volwassenen en kinderen gegeven op de volgende plaatsen: 

• Bibliotheek Breda, op diverse middagen kregen kinderen en volwassenen uitleg over 
honingbijen en een kijkje in de kasten 

• Open Imkerijdagen 8 & 9 juli: op verschillende plaatsen kregen belangstellenden 
uitleg over bijen van BBC’ers, waaronder op kinderboerderij Wolfslaar 

• Burendag Sonsbeeckpark 24 september: BBC was aanwezig met een kraampje 
• Staatsbosbeheer Buitenfair op 25 september: BBC was aanwezig met een kraampje 
• Op buurttuin Ons Land bij diverse gelegenheden kregen buurtbewoners uitleg van de 

imker 
• In april hielpen deelnemers van het BBC de Sint Josephschool in Breda met het 

maken van bijenhotelletjes en het bijvriendelijk maken van het schoolplein 
• In de meivakantie gaven deelnemers van het BBC-workshops waskaarsen rollen aan 

leerlingen van verschillende BSO’s in Breda 
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• In de zomervakantie gaf een deelnemer van het BBC-workshops bijenhotelletjes 
maken aan leerlingen van een BSO in Breda 

• Deelnemers van het BBC gaven een lezing en uitleg over bijen aan de werknemers 
van Hero Benelux, waarvan het hoofdkantoor in Breda staat  

Plaatsen van bijenkasten 
 
Het BBC had in 2017 bijenkasten op de volgende plaatsen: 

• Kinderboerderij Wolfslaar 
• Openbare bibliotheek 
• De Kapeltuin (Haagse Beemden) 
• Buurttuin Ons Land 
• Begraafplaats Zuylen 

Project ‘Breda Zoemt’ met Stichting Maatschappelijke Opvang Breda 
 
In 2017 werkte het BBC nog steeds samen met de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda 
(SMO Breda). Enkele cliënten en twee activiteitenbegeleiders van SMO Breda konden met 
extra hulp van het BBC de reguliere imkeropleiding volgen en opgeleid worden tot imker of 
hulpimker.  

Project Bijen in Breda 
 
Het project Bijen in Breda heeft in 2017 weer een vervolg gekregen. In 2015 is een voorstel 
ingediend bij de Gemeente Breda voor een project Bijen in Breda. Dit project heeft als doel: 
het globaal inventariseren van de bijenpopulatie in Breda, in eerste instantie gericht op 
hommels en metselbijen (Osmia) door burgers in Breda. De gemeente Breda heeft hiervoor 
een bedrag van € 2.000 aan het BBC toegekend voor 2016, 2017 en 2018. Na een korte 
opleiding in 2016 is er in 2017 een groepje deelnemers actief gebleven dat onder andere de 
bijenpopulatie in het Markdal monitored. Na een korte opleiding onder begeleiding van een 
deskundig entomoloog is een groepje actief in het monitoren van bijen met als vaste 
projecten Markdal en Zuijlen. Er worden ook solitaire bijenhotels gemonitored waar het BBC 
bij betrokken is. Jaarlijks wordt aan betrokken partijen een verslag uitgebracht. Ongeveer de 
helft is in het eerste jaar gelukt en de helft niet. 
 

Aanschaf educatiemateriaal  
 

Dankzij een gift uit het bedrijfsleven kon extra educatief materiaal worden aangeschaft. 

 

Contacten met bedrijfsleven 
 

In 2017 heeft de stichting contact gehad met Hero, SVZ, Enexis en Begraafplaats Zuylen. Bij 
begraafplaats Zuylen, waar een bijenhotel en bijenkasten staan, gaven BBC-deelnemers op 
de open dag eind mei voorlichting over bijen en het belang van bloemen aan bezoekers. Bij 
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Enexis werden bijenkasten op het terrein geplaatst. Bij Hero gaf het BBC een lezing en 
voorlichting over bijen. Ook schreef het BBC een projectvoorstel om samen met Hero meer 
aandacht te geven aan bijen in Breda. 

 

Financiering door middel van crowdfunding 
 

In 2017 stond het BBC nog steeds aangemeld voor crowdfunding via het 
crowdfundingsplatform Pifworld. De bedoeling was hiermee meer bijenhotels in Breda te 
plaatsen. Deze activiteit staat momenteel op een laag pitje vanwege een gebrek aan 
capaciteit en omdat de gemeente een soortgelijke activiteit heeft ondernomen. 

Publiciteit 
  
Het BBC heeft in 2017 het volgende ondernomen om bekendheid te geven aan de 
activiteiten van de Stichting: 

• Er is een Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/BredaasBijenhoudersCollectief/ 

• Er was regelmatig contact met ambtenaren en wethouders van de gemeente Breda, 
onder andere vanwege beplanting van openbaar groen met bijvriendelijke 
bloembollen, het monitoringproject en het opnemen van bijen in het natuurbeleid van 
de gemeente 

• Aankondiging van de activiteiten via berichten in de media (bijvoorbeeld activiteiten) 
• Er is een website: www.bredaasbijenhouderscollectief.nl.  
• We zijn in de media geweest met aanplant Wilhelminapark: linkjes Aat bijvoegen. Het 

logo van BBC is in bollen uitgedrukt in het Wilhelminapark. Alle vakpers in Nederland 
heeft daar aandacht aan besteed. Het doel was het propageren van aanplant van 
bloembollenmengsels die een goede stuifmeelleverancier 

Externe contacten 
 
Het BBC heeft in 2017 contact gehad met de volgende organisaties en instellingen: 

• Imkerverenigingen De Haghe, Teteringen, Ulvenhout-Galder en Bavel 
• NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging),  
• NBV-kring De Baronie, o.a. om bekendheid te geven aan het BBC 
• Gemeente Breda, zie Activiteiten en Publiciteit 
• Stichting Maatschappelijke Opvang Breda, zie Activiteiten 
• Woningbouwverenigingen in de wijk De Heuvel, i.v.m. bijvriendelijk inrichten terreinen 
• Natuurverenigingen Breda en omstreken 
• SVZ  
• Begraafplaats Zuylen 
• Enexis 
• Hero 
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Interne organisatie 
  

Bestuur 
 
Het bestuur van het BBC bestond in 2017 uit: 

• Aat Rietveld – voorzitter, contacten met gemeente en andere externe instellingen, 
SMO-project, Bijen in Breda-project 

• Marian Hulshof – secretaris, SMO-project 
• Marc De Dobbelaere – penningmeester tot 31 oktober 2017, bijen bij de Openbare 

Bibliotheek 
• Raymond van der Zalm – penningmeester vanaf 1 november 2017, bijen bij Enexis 

 
Het bestuur houdt zich bezig met beleidszaken en financiën en kwam 3 keer bij elkaar in 
2017. Voor de activiteiten van 2017 was dit voldoende. De mogelijkheid bestaat meerdere 
bestuursleden toe te voegen aan dit bestuur, maar hiervoor was in 2017 geen aanleiding.  
 

Deelnemers 
 
De activiteiten van de Stichting Bredaas Bijenhouderscollectief worden uitgevoerd door 
vrijwilligers, door de Stichting ‘deelnemers’ genoemd. Naast de 4 bovengenoemde 
bestuursleden waren dat in 2017 nog 7 andere deelnemers.  
 
De deelnemers kwamen 4 keer bij elkaar in 2017 om elkaar op de hoogte te houden van de 
activiteiten en om diverse oprichtingszaken te bespreken. Sinds 2017 gebeurt dit in enigszins 
informele vorm, ‘het BBC-café’. Er is geen vaste vergaderruimte. In 2017 kon het BBC 
meestal gratis gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte van de woongemeenschap 
Aardrijk in de Haagse Beemden. De bijenstal van ONS Land werd ook bezocht tijdens één 
van de BBC-cafés. 
 

Vrijwilligersuren 
 

De deelnemers en bestuursleden hebben in totaal in 2017 bij elkaar opnieuw zo’n 700 uur 
besteed als vrijwilliger voor het BBC. Daaronder vielen bijvoorbeeld educatieve activiteiten, 
intern- en extern overleg, verzorging van de bijen op publieke locaties.  
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Financiën 
 
In 2017 is financiering verkregen via een betaalde activiteit en sponsoring van Hero, 
sponsoring door particulieren en subsidie van de gemeente Breda voor het project Bijen in 
Breda. De Stichting BBC heeft een rekening bij de Triodosbank.  

Vooruitblik naar 2018 
  
Het BBC hoopt in 2018 haar activiteiten verder te versterken en te borgen. Enerzijds zal 
hierbij aandacht zijn voor het versterken van de financiële positie (sponsoring uit het 
bedrijfsleven, subsidies vanuit de overheid, giften van particulieren, en bijdragen voor 
activiteiten die op verzoek worden uitgevoerd), anderzijds zal er gezocht worden naar 
uitbreiding van het aantal deelnemers.  
 

Jaarrekening 
 

Baten en lasten 
 

    Winst en verlies per 31-12-2017   
       
Klein inventaris   €      1.842   Omzet    €      3.439  
Educatie (scholing / 
bijenhotels)  €         599      
Afschrijving 10 
informatiebordjes  €         406      
Afschrijving Piet de Nijs kast  €         334      
Webhosting   €         113      
Bankkosten   €         103      
Huur ruimte   €           70      
       
       
       
       
       
       
        
      
   €      3.466     €      3.439  

      
      
   Resultaat   €                27-   
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Balans 
 

    Balans per 31-12-2017      
        
 Materiële vaste activa   €           -     Eigen vermogen   €      2.312   
        

 Debiteuren    €           -    
 Terug te betalen 
voorschot   €         207   

        
 Liquide middelen   €      2.519      
        
        
         
       
   €      2.519     €      2.519   
       

 

    Balans per 31-12-2016     
       
 Materiële vaste activa   €          740   Eigen vermogen   €       2.340  
       

 Debiteuren    €            -    
 Terug te betalen 
voorschot   €          207  

       
 Liquide middelen   €       1.806     
       
       
        
      
   €       2.546     €       2.546  

      
 

 

Specificatie eigen vermogen: 

   
   
Eigen vermogen 01-01-2017  €      2.340  
Privé ontvangen  €           -    
Privé betaalde kosten  €           -    
Resultaat    €           27- 
   
   €      2.312  
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Ondertekening 
 

Breda, 27 juni 2018 

 

 

 

 

Aat Rietveld 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

Marian Hulshof 

Secretaris 

 

 

 

 

 

Raymond van der Zalm 

Penningmeester 


