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Voorwoord 
  
Dit is het eerste 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. 

 
Hoewel in 2014 al enige voorbereidende activiteiten hebben plaats gevonden, was 2015 het 
eerste jaar waarin het BBC volledig draaide als stichting. In dit jaar zijn de contacten met de 
gemeente versterkt en is samenwerking gezocht met de Stichting Maatschappelijke Opvang 
Breda (SMO Breda). Dit maakte financiering van een aantal activiteiten mogelijk. De 
Provincie Noord-Brabant, de gemeente Breda en enkele particulieren hebben aan de 
financiering bijgedragen. De activiteiten die hiermee mogelijk zijn geworden, worden verder 
uitgebouwd in 2016. 
 

Activiteiten 
  
Het Bredaas Bijenhouderscollectief heeft in 2015 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 

• Kinderboerderij Wolfslaar, bij diverse gelegenheden kregen kinderen uitleg over 
honingbijen 

• Open Imkerijdagen 12 & 13 juli: op verschillende plaatsen kregen belangstellenden 
uitleg over bijen van BBC’ers 

• Kastelendag 25 mei: BBC was aanwezig met een kraampje 
• Burendag Sonsbeeckpark 24 september: BBC was aanwezig met een kraampje 
• Lezing notariskantoor: BBC gaf een lezing als dank voor financiering van de 

oprichtingsakte 

Plaatsen van bijenkasten 
 
Het Bredaas Bijenhouderscollectief had in 2015 bijenkasten geplaatst op de volgende 
plaatsen: 

• Kinderboerderij Wolfslaar 
• Openbare bibliotheek 
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• Watertoren Wilhelminapark 
• Kinderboerderij De Sik 
• Via SMO Breda: Huize Lâle 
• De Kapeltuin (Haagse Beemden) 

Project ‘Breda Zoemt’ met Stichting Maatschappelijke Opvang Breda 
 
In 2015 is het BBC gaan samen werken met de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda 
(SMO Breda) en de Brabantse Milieufederatie (BMF). In het project ‘Stadsbijen Breda / 
Breda Zoemt’, mede gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, werden een 
activiteitenbegeleider van SMO Breda en een aantal dreigend dak- en thuislozen opgeleid tot 
imker en hulpimker. Het BBC zorgde voor cursussen (deels samen met NBV) en begeleiding 
bij het opzetten van het project. De activiteitenbegeleider is toegetreden tot het BBC. 

Voorbereiding project Bijen in Breda 
 
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 eind 2015 een bedrag van € 2000 toegekend.  

Advies aan de gemeente Breda  
 
De gemeente Breda heeft het BBC in maart 2015 gevraagd om advies over bijvriendelijke 
maatregelen bij herinrichting binnen de singels. Het BBC heeft hierover geadviseerd, daarbij 
werd ook uitdrukkelijk aandacht gegeven aan solitaire bijen. 

Natuurtour Brabantse Milieufederatie 
 
De Brabantse Milieufederatie heeft het BBC in het zonnetje gezet tijdens de ‘Natuurtour 
Brabant’ vanwege de inzet van de BBC-vrijwilligers voor verbetering van de leefomgeving 
van de bij. Hiervoor werd een publiek toegankelijke lezingenavond georganiseerd op 25 juni. 
Het BBC vertelde wat Bredase burgers kunnen doen aan verbetering van de leefomgeving 
van de bij. 

Publiciteit 
  
Het BBC heeft in 2015 het volgende ondernomen om bekendheid te geven aan de 
activiteiten van de Stichting: 

• Er is een Facebookpagina opgericht: 
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 starten van een monitoringproject en het opnemen van bijen in het 
natuurbeleid van de gemeente 

• Aankondiging van de activiteiten via berichten in de media (deels door externe 
partijen met wie samen gewerkt werd, bijvoorbeeld door BMF voor Natuurtour) 
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Externe contacten 
 
Het Bredaas Bijenhouderscollectief heeft in 2015 contact gehad met de volgende 
organisaties en instellingen: 

• Imkerverenigingen  De Haeghe, Teteringen, Ulvenhout-Galder en Bavel, o.a. om 
bekendheid te geven aan het BBC 

• NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging), o.a. om bekendheid te geven aan het 
BBC 

• NBV-kring De Baronie, o.a. om bekendheid te geven aan het BBC 
• NBV-groep Midden-Brabant, i.v.m. organisatie van een symposium 
• Gemeente Breda, zie Activiteiten en Publiciteit 
• Brabantse Milieufederatie, zie Activiteiten en Publiciteit 
• Provincie Noord-Brabant, via project BMF / SMO Breda en als deelnemer aan enkele 

vergaderingen over het bijen beleid 
• Stichting Maatschappelijke Opvang Breda, zie Activiteiten 
• Woningbouwverenigingen in de wijk De Heuvel, i.v.m. bijvriendelijk inrichten terreinen 
• Natuurverenigingen Breda en omstreken, o.a. om bekendheid te geven aan het BBC 

en voor samenwerking in enkele activiteiten 

Interne organisatie 
  

Bestuur 
 
Het bestuur van het Bredaas Bijenhouderscollectief bestond in 2015 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, bijen bij de Openbare Bibliotheek 

 
Het bestuur houdt zich bezig met beleidszaken en financiën en kwam 3 keer bij elkaar in 
2015. Voor de activiteiten van 2015 was dit voldoende. De mogelijkheid bestaat meerdere 
bestuursleden toe te voegen aan dit bestuur, maar hiervoor  was in 2015 geen aanleiding. 
 

Deelnemers 
 
De activiteiten van de Stichting Bredaas Bijenhouderscollectief worden uitgevoerd door 
vrijwilligers, door de Stichting ‘deelnemers’ genoemd. Naast de drie bovengenoemde 
bestuursleden waren dat in 2015: 

• Bart Jacobs – vaste voorzitter bij het deelnemersoverleg, bijen bij de Openbare 
Bibliotheek 

• Henri van de Laar – bijen bij de Openbare Bibliotheek, Breda 
• Patricia Keijzer – bijen in openbare tuin Haagse Beemden 
• Hille Douma – bijen in kinderboerderij De Sik, Haagse Beemden 
• Monique Slaats (tot november) – bijen bij Wilhelminapark, Breda 
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• Carlijn Laauwen – bijen bij Wilhelminapark Breda 
• Bart Evers – bijen bij kinderboerderij Wolfslaar, Breda 
• Joeke van Kempen (vanaf november) – SMO-project (24 uur per week professioneel) 

 
De deelnemers kwamen 6 keer  bij elkaar in 2015 om elkaar op de hoogte te houden van de 
activiteiten en om diverse oprichtingszaken te bespreken. Er is geen vaste vergaderruimte, al 
kan het BBC meestal gratis gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte van de 
woongemeenschap Aardrijk in de Haagse Beemden.  
 

Vrijwilligersuren 
 

De deelnemers en bestuursleden hebben in totaal in 2015 bij elkaar ruim 700 uur besteed 
als vrijwilliger voor het Bredaas Bijenhouderscollectief. Daaronder vielen bijvoorbeeld 
educatieve activiteiten, intern en extern overleg, verzorging van de bijen op publieke locaties. 
Een specificatie is verkrijgbaar op verzoek. 

Vanuit de vier verenigingen hebben zich verschillende nieuwe imkers aangesloten. Enkele 
imkers hebben het afgelopen jaar aangegeven wel op afstand of als invaller betrokken te 
willen zijn bij het BBC, maar niet actief te kunnen bijdragen.  

Financiën 
 
Er is in 2015 voor de financiën een rekening op naam van de Stichting BBC geopend bij de 
Triodosbank. In 2015 zijn weliswaar veel voorbereidingen getroffen voor financiering van de 
activiteiten, maar dit heeft in 2015 nog zeer weinig inkomsten opgeleverd. Zie de 
jaarrekening voor de details. 
 

Vooruitblik naar 2016 
  
Het BBC hoopt in 2016 haar activiteiten verder uit te bouwen en haar naam en activiteiten 
binnen de gemeente Breda meer bekendheid te geven. Dat gebeurt door verder te gaan met 
de activiteiten zoals die vorig jaar ook zijn uitgevoerd. Het project ‘Bijen in Breda’ en het 
project dat in samenwerking met SMO wordt uitgevoerd dragen hier verder aan bij.  
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Jaarrekening 
 

Baten en lasten 
 

OPBRENGSTEN 2015  KOSTEN 2015 
giften   
 

€ 275,00  
 

bankrekening   
 

€ 48,22 
 

  workshop notaris € 43,00  
 

totaal   
  

€ 275,00 totaal   € 91,22 

 

RESULTAAT 2015  € 183,78 

 

Balans 

 
ACTIVA 2015  PASSIVA 2015  
vaste activa  eigen vermogen  
  €           -      €  183,78  
    
vlottende activa  vreemd vermogen  
voorraden  €           -      €           -    
debiteuren  €           -      
liquide middelen  €  183,78    
    
totaal  €  183,78  totaal  €  183,78  
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Ondertekening 
 

Breda, 30 juni 2016 

 

 

 

 

Aat Rietveld 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

Marian Hulshof 

Secretaris 

 

 

 

 

 

Marc de Dobbelaere 

Penningmeester 


