Beleidsplan 2018-2023
Versie 17 juni 2019, door Annemieke Timmerman
Administratieve formaliteiten
Dit beleidsplan van Stichting BeeSupport is aangepast en op de website gepubliceerd medio 2019.
Kijk voor de actuele situatie inzake samenstelling bestuur, activiteiten en andere dynamisch
informatie op de website. Heeft u nadere informatie nodig, neem dan contact op met het bestuur.
Bestuur
Voorzitter: Annemieke Timmerman, telefoon 06 1098 1271
Penningmeester/secretaris: Ellen Michaelis, telefoon 06 2542 44 25
Algemeen bestuurslid: vacant (peildatum medio 2019)
E-mail
info@beesupport.nl
Digitaal adres
https://www.beesupport.nl/index.php
Bezoekadres
U bent van harte welkom op ons kantoor op bijzondere locatie met schilderachtig uitzicht.
Hiervoor kunt u bij voorkeur per e-mail of telefonisch via de secretaris een afspraak maken.
Postadres
Stichting BeeSupport
Tussen de Bogen 48
1013 JP Amsterdam
Telefoon 020 707 3104 (bel bij geen gehoor met een der bestuursleden)
Rekening Rabobank Amsterdam
IBAN: NL41 RABO 0328 2695 30 t.n.v. Stichting BeeSupport
Kamer van Koophandel (KvK)
nummer 34216818
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
nummer 8141 05 580

Stichting BeeSupport
De stichting is bij notariële akte in het leven geroepen op 1 december 2004. In de oprichtingsakte
staan de doelstellingen, bestuurlijke zaken, financiële zaken en dergelijke uitgebreid beschreven.
De belangrijkste zaken zijn hieronder uitgelicht.
Doelen
a. Projecten of initiatieven voor bijenhouden ondersteunen, die door personen in
ontwikkelingslanden zelf zijn ontstaan. Dit zijn bij voorkeur kleinschalige projecten in beheer van
lokale gemeenschappen die gericht zijn op inkomen, welzijn en natuurbehoud.
b. Bevorderen van erkenning van bijenteelt aan betere levensomstandigheden van de bevolking
van ontwikkelingslanden en aan natuurbehoud in het algemeen, waaronder erkenning van het
belang van bijen en andere insecten voor het behoud van de diversiteit in de natuur en de
voedselproductie
c. alles wat rechtstreeks of zijdelings bijdraagt aan deze doelstellingen.

Middelen en activiteiten
a. Het geven van voorlichting over het belang van bijen en bijenteeltprojecten
b. Het versterken van het draagvlak voor ondersteuning aan bijenhouders in ontwikkelingslanden
c. Het werven van fondsen voor imkerprojecten en het financieel of anderszins ondersteunen van
hulpprojecten inzake bijenteelt, bevordering inkomen, welzijn, natuurbehoud
d. Het bemiddelen tussen imkerprojecten en Nederlandse en internationale organisaties en
bedrijven voor training, publiciteit, sponsoring, subsidies, marketing
e. alle overige wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.
Visie, beleid, strategie en verantwoording inkomsten en bestedingen
Een uit de statuten volgende - en naar dit beleidsplan vertaalde - visie ligt ten grondslag aan de
activiteiten die wij jaarlijks uitvoeren. Een financieel verslag en openbaar verslag van de
activiteiten worden jaarlijks op de website gepubliceerd. Onze afzonderlijke sponsoren ontvangen
uitgebreide verslagen van de concrete resultaten.
Beloningsbeleid
Alle voorkomende werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. De bestuursleden en
eventuele andere medewerkers ontvangen geen vacatiegeld of beloning. Dit betekent dat alle
giften geheel ten goede komen aan de doelen van de stichting.
Donaties en (periodiek) giften
Het werven van geld, financieel beheer en monitoren van de bestedingen zijn belangrijke
activiteiten van de stichting, om het bereiken van de doelen mogelijk te maken. De stichting heeft
enkele grotere donoren, waarmee het gros van de activiteiten in ontwikkelingslanden gefinancieerd
kan worden. De kleine beetjes worden op verantwoorde wijze besteed, al dan niet via specifieke
acties. De resultaten worden middels evaluaties zichtbaar gemaakt en geven een indruk van de
voortgang in imkerprojecten en gemeenschappen.
Slim geven
De donateurs zijn belangrijk voor de stichting. Stichting BeeSupport is door de Belastingdienst
erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt dit nakijken op:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. Dit betekent dat u als particulier of
bedrijf giften onder voorwaarden kunt aftrekken van de belastingaangifte.
Meer informatie hierover vindt u op:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/.

Ook de schenkingsovereenkomst kunt u bij de belastingdienst downloaden. Heeft u vragen,
schroom dan niet om contact op te nemen met een der bestuursleden van BeeSupport.
Meerjaren beleid 2018 – 2023
Statuten, beleidsplan en website zijn bijna 1 op 1 te lezen. Om concreet inzicht te geven, volgt
hieronder een opsomming van activiteiten die de stichting verricht en wil uitvoeren komende jaren.
Kleinschalige projecten en financiering (door ondersteuning van derden)
- cursus en training, waardoor toename vakbekwaamheid
- drachtverbetering, waardoor verbetering leefmilieu
- marktontwikkeling en productontwikkeling, waardoor verbetering economische situatie
Locaties/geografische spreiding van de voltooide en onder handen projecten
- Zimbabwe: cursussen, auto, fietsen, fietsenwerkplaats. Evaluatie na 20 jaar uitvoeren
- Oeganda: werkplaats inrichten, auto, etc
- Kenia: diverse imkeradviezen
- Ethopie: niet besteed geld is terugbetaald
- Tanzania: eenmalige cursus, adviesgesprekken, meer plannen?
- Malawi: bijenkasten tegen olifanten
- evalueren, onderzoeken en kennis verbinden op diverse locaties, waardoor
zelfredzaamheid wordt bevorderd.

Adviesgesprekken over opzetten en financieren van projecten (door bestuursleden)
- Tanzania, bijenkasten tegen olifanten
- Sponsoring bijenkasten
Media
-

Website vervangen (beslissing aangehouden)
Website: formaliteiten regelen, beleid vertalen, opfrissen
Nieuwsbrief, hoe vaak, wat erin?
Facebook, Instagram, twitter, etc verder ontwikkelen voor BeeSupport
Werven sponsors voor/door advertenties

Kantoorruimte efficienter gebruiken
- inrichting opnieuw beschouwen
- Lezingen voor gezelschappen op kantoor BeeSupport
- Andere activiteiten in de ruimte, verhuur ruimte, themaonderwerpen
Financiering
- (fondstoezegging) in behandeling bij financiers
- zoeken nieuwe financiers
- benaderen eerdere financiers
- crowdfunding, campagne voeren, petitie, lobby, etc
Projectaanvragen in behandeling bij BeeSupport
- 3 cursus voor vroegtijdig schoolverlaters
- 2 cursus volwassenen
- 1 cursus schoolkinderen 14-20 jaar
- 1 vervoermiddel/auto
- nieuw ingekomen aanvragen worden beoordeeld en gewogen door bestuursleden,
eventueel in samenspraak met financiers

