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

1. Het uitvoeren van educatieve activiteiten met als thema’s honingbijen, solitaire bijen, 
biodiversiteit en een bij-vriendelijke leefomgeving. 

2. Het bevorderen van een bloemrijke leefomgeving voor bijen in en rond Breda, door 
het adviseren over en lobbyen voor bij-vriendelijke beplanting in de gemeente. 

3. Politiek en bestuurlijk draagvlak creëren bij de gemeente om uitvoering van deze 
activiteiten mogelijk te maken, o.a. door aanpassingen in het maaibeleid. 

 
Na de oprichting in 2014 heeft de Stichting BBC in latere jaren haar activiteiten verder 
uitgebouwd. De jaren daarna zijn deze activiteiten voortgezet en verder ontwikkeld. Dit heeft 
in 2018 een aanzienlijk bedrag aan sponsoring opgeleverd wat in 2018 en 2019 is 
aangewend t.b.v. de realisatie van het BIJ-Gebouw. In 2020 is e.e.a. afgerond en is het BIJ-
Gebouw gereedgekomen voor een feestelijke opening. Deze is door onze hoofdsponsor 
uitgesteld tot de zomer van 2021. De samenwerking met de gemeente en met SMO Breda 
(activiteitenproject Breda Zoemt) is in 2020 voortgezet. Het aantal vrijwilligers (deelnemers) 
aan de stichting is gegroeid en het streven is dit verder te laten groeien. Dit zal ook in 2021 
verder doorgaan. Echter dit jaar werd gekenmerkt door de Covid-19 crisis waardoor het 
aantal activiteiten sterk is beperkt, verder in het jaarverslag hierover mee. 
Nadat een aantal bouwkundige hobbels zijn genomen in 2020 is het BIJ-Gebouw op 
Boerderij Wolfslaar volledig geopend en in gebruik genomen en zijn wij in afwachting van de 
ondertekening van de gebruikersovereenkomst met de Gemeente.  
Onze voornaamste sponsoren zijn: Hero Benelux en samen met hen en de Gemeente zijn 
de educatieve elementen geplaatst. Andere betrokken sponsoren zijn JUB-Holland 
(bloembollen), Begraafpark Zuylen en een particulier. In 2021 gaan we opnieuw op zoek 
naar verdere financiering van activiteiten en de borging hiervan. 

Activiteiten 
 
Het BBC heeft in 2020 ondanks de Covid-19 crisis toch nog een aantal activiteiten kunnen 
ontplooien: 

 Aan de gemeente Breda heeft het BBC-input geleverd voor het duurzaamheidsplan 
en thema discussies; 

 Op een tweetal locaties in Breda heeft het BBC en z’n vrijwilligers bijenkasten kunnen 
plaatsen, t.w. De Nieuwe Veste na inrichting van de nieuwe binnentuin en Golfclub 
Taxandria. Deze kasten worden door onze vrijwilligers onderhouden; 

 Op het initiatief Klimaatplein dat door diverse gemeenten in Brabant en tuincentrums 
is ontwikkeld heeft het BBC een bijdrage kunnen leveren in de vorm van adviezen 
over biodiversiteit; 

 Voor de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) heeft het BBC input kunnen 
leveren voor een “Position paper Nationaal Park de Biesbosch”; 

 Het BBC heeft een inschrijving gedaan met het voorstel : Verrassing van de 
Natuurtuin” aan een prijsvraag van de NBV. Hierin is de inrichting van een stuk land 
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op Boerderij Wolfslaar in samenwerking met het BBC beschreven. Het BBC dingt 
hierdoor mee aan subsidiering van dit plan. 

 

Educatie 
 
Er werd voorlichting aan volwassenen en kinderen gegeven bij de volgende gelegenheden: 

 Open Imkerijdagen 14 & 15 juli zijn dit jaar niet doorgegaan i.v.m. de corona crisis.  
 Educatie op scholen is dit jaar niet uitgevoerd. De scholen waren of gesloten of er 

was een leerachterstand die dit soort activiteiten verhinderde. 
 Boerderij Wolfslaar: hier hebben we in de zomer op de woensdagmiddagen en 

zaterdagmiddagen het BIJ-Gebouw kunnen openen en voorlichting kunnen geven. 
Het waren drukbezochte middagen. 

 Slechts een keer dit jaar hebben we kunnen deelnemen aan een workshop van de 
Nieuwe Veste.  

 Andere activiteiten zijn in 2020 afgelast of opgeschoven naar 2021. 

Project ‘Breda Zoemt’ met Stichting Maatschappelijke Opvang Breda 
 
Ook In 2020 werkte BBC ook samen met de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda 
(SMO Breda). Enkele cliënten en een activiteitenbegeleider van SMO Breda konden door de 
corona crisis niet de reguliere imkeropleiding volgen. Praktijklessen zijn in 2020 door de 
corona crisis niet gegeven. 
Verder waren medewerkers van SMO betrokken bij de opzet van educatieve elementen voor 
het BIJ-Gebouw en meerdere andere activiteiten 
 

Project Bijen in Breda 
 
Het project Bijen in Breda is in 2020 afgelast. 
 

Oplevering BIJ-Gebouw 
In 2020 is het BIJ-Gebouw opgeleverd aan de sponsor van het BBC, te weten HERO, en 
hebben we de inrichten en ingebruikname van de eigenlijke educatieve bijenstal afgerond. 
Het is echt een fantastische locatie geworden die de bezoekers van Wolfslaar veel te bieden 
heeft op het gebied van biodiversiteit, educatie over solitaire bijen en de honingbij. 

In overleg met HERO en de Gemeente zijn de educatieve elementen in 2020 afgerond en zal 
de opening worden verplaatst naar de zomer van 2021. 
 

Contacten met bedrijfsleven en overheden 
 
In 2020 heeft de stichting contact gehad met Hero, SVZ, JUB, Begraafplaats Zuylen en 
Betrokken Ondernemers Breda. Ook hierbij heeft de corona crisis een dempende werking op 
onze activiteiten gehad. 
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Publiciteit 
 
Het BBC heeft in 2020 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, 
andere imkerverenigingen en het bedrijfsleven, waardoor het BBC via persoonlijke 
contacten bekendheid krijgt. 

 Er is een website: www.bredaasbijenhouderscollectief.nl. Deze website werd in 2020 
bij een andere beheerder ondergebracht. De website is verder uitgebreid en van 
actuele informatie voorzien.  

 In 2020 zijn een tiental maandelijkse nieuwsbrief gepubliceerd die inmiddels aan zo’n 
70 belangstellenden wordt verstuurd. Dit genereert ook weer nieuwe activiteiten, 
belangstellenden en vrijwilligers. 

Externe contacten 
 
Het BBC heeft in 2020 contact gehad met de volgende organisaties en instellingen: 

 Imkerverenigingen De Haghe, Teteringen, Ulvenhout-Galder en Bavel 
 NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging),  

 Gemeente Breda, zie Activiteiten en Publiciteit 
 Stichting Maatschappelijke Opvang Breda, zie Activiteiten 
 Natuurverenigingen Breda en omstreken, er is inmiddels een organisatie “Natuurplein 

de Baronie” ontstaan. 
 SVZ  
 Begraafplaats Zuylen 
 Golfclub Taxandria 
 JUB-Holland. 
 Hero- Benelux 
 Nieuwe Veste. 
 Cultureel centrum Baarle-Nassau. 
 KNNV en IVN. 

Interne organisatie 
 

Bestuur 
 
Het bestuur van het BBC bestond in 2020 uit: 

 Aat Rietveld – voorzitter 
 Piet Thomassen – secretaris 
 Raymond van der Zalm – penningmeester 
 Martin Josee als bestuurslid en stalmeester 
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Het bestuur houdt zich bezig met beleidszaken en financiën en kwam 3 keer bij elkaar in 
2020. Dit met name i.v.m. ontwikkelingen bij de inrichting van het BIJ-Gebouw. Daarnaast 
waren er nog gezamenlijke afspraken met ambtenaren van de gemeente Breda en 
medewerkers van Hero in verband met enkele aanpassingen van de educatieve bijenstal. 
Ook ten behoeve van het opstellen van de gebruikersovereenkomst. 
 

Deelnemers 
 
De activiteiten van de Stichting Bredaas Bijenhouderscollectief worden uitgevoerd door 
vrijwilligers, door de Stichting ‘deelnemers’ genoemd. Naast de vier bovengenoemde 
bestuursleden waren er in 2020 in totaal 30 actieve deelnemers.  
 
De deelnemers en bestuursleden kwamen 2020 in totaal 2 keer bij elkaar 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 2020 kon het BBC wederom gebruik maken van de vergaderruimte van 
Wolfslaar. 
 

Vrijwilligersuren 
 
De deelnemers en bestuursleden hebben in totaal in 2020 bij elkaar zo’n 750 uur besteed als 
vrijwilliger voor het BBC. Daaronder vielen bijvoorbeeld educatieve activiteiten, intern- en 
extern overleg. De inhoudelijke voorbereiding en sponsoring van de inrichting van de 
educatieve bijenstal en de corona crisis zorgden ervoor dat het aantal bestede uren iets 
lager was dan voorgaande jaren. 

Financiën 
 
In 2020 is ook in financiële zin een jaar geweest om snel te vergeten. Er waren weinig of 
geen inkomsten en de uitgaven zijn ook beperkt gebleven. Voor details verwijzen wij naar de 
volgende pagina, de Jaarrekening. 

Vooruitblik naar 2021 
 
Het BBC hoopt in 2021 haar activiteiten weer te kunnen oppakken en versterken. E.e.a. is 
natuurlijk wel afhankelijk wanneer de corona crisis is gedempt en we onze activiteiten weer 
kunnen uitvoeren. Inmiddels zijn er 2 subsidie aanvragen ingediend bij overheidsinstanties, 
t.w. LandStad de Baronie en het Buurtfonds Noord-Brabant van de Provincie om de 
uitbreiding met “de Verrassing van de Natuurtuin” op Boerderij Wolfslaar te kunnen 
financieren. De totaal aangevraagde subsidie bedraagt € 8.500. Dit zal ook worden 
aangewend 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).  
Tenslotte blijft de continuïteit in bestuur en deelnemers en samenwerking met de 
imkerverenigingen rond Breda een aandachtspunt.  
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Jaarrekening 
 

Baten en lasten 
 

Winst en verlies per 31-12-2020

Klein inventaris -€          Omzet 80€            
Educatie (scholing / bijenhotels) -€          Giften/diverse -€           
Webhosting/Website 340€          
Bankkosten 143€          Ontvangst Gemeente Breda 632€          8-1-2020
Huur ruimte -€          
Diverse 76€           

558€          712€          

Resultaat 154€                

 

Balans 
 

Materiële vaste activa -€          Eigen vermogen 1.722€       

Debiteuren -€          Terug te betalen voorschot -€           

Liquide middelen 8.682€       Bijenstal Wolfslaar 5.200€       
(restant budget)

Project Gemeente Breda 1.016€       
(restant budget)

Overige verplichtingen 744

8.682€       8.682€       

Balans per 31-12-2019
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Materiële vaste activa -€          Eigen vermogen 1.876€       

Debiteuren -€          Terug te betalen voorschot -€           

Liquide middelen 7.532€       Bijenstal Wolfslaar 4.640€       
(restant budget)

Project Gemeente Breda 1.016€       
(restant budget)

7.532€       7.532€       

Balans per 31-12-2020

 

 

Eigen vermogen 01-01-2020 1.722€       
Privé ontvangen -€           
Privé betaalde kosten -€           
Resultaat 154€          

1.876€       

Specifcatie eigen vermogen:
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Ondertekening 
 

Breda, 20 februari 2021 

 

 

 

 

Aat Rietveld 

Voorzitter 

 

 

 

 

Piet Thomassen 

Secretaris 

 

 

 

Raymond van der Zalm 

Penningmeester 

 

 

 


