BeeSupport - 2021 inhoudelijk jaarverslag
ALGEMEEN BESTUUR
Nieuw beleidsplan
Al in 2020 bleek, dat we door ons beleidsplan heen waren. In 2021 een tweede ‘coronajaar’, dus
tijd genoeg om een nieuw beleidsplan te maken. Dit is in januari 2022 op de website geplaatst.
Kantoor, gedeeld gebruik, bijeenkomsten, website, papier, huisstijl
Het dagelijks bestuur komt zeker 1 keer per maand bij elkaar en op 24 maart 2021 vond de
jaarvergadering van BeeSupport plaats. Op 7 januari 2021, 2 juli 2021 en 17 september 2021
hebben we kantoorbesprekingen gehouden en op 19 september 2021 was er een jubileum borrel
bij de buren. We hebben een bestuursreglement met WBTR-aanpassingen en een document met
profielen voor bestuurders opgesteld en na vaststelling gepubliceerd op de website.
We zijn doorgegaan met het verbeteren van de eigen website. De mogelijkheden om te doneren
zijn beter uitgeschreven, er is een pagina ‘spaarpotten’ voor geoormerkte donaties en we zetten in
op meerjarig schenken voor een goed doel. Eind 2021 begonnen problemen met de ic-host, die we
in 2022 hopen op te lossen. Qua papier zijn flyer en nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken.
Samen met de digitale zaken, het briefpapier en de visitekaartjes is de huisstijl nu weer kloppend.
Verwijzingen naar BeeSupport vanaf andere websites
Sponsorkliks bood in maart aan om met een artikel over sponsoring extra aandacht te besteden
aan BeeSupport. Dit hebben we uiteindelijk niet gedaan, omdat er veel tijd in de artikelen zou gaan
zitten en omdat de vindbaarheid van die artikelen matig is. BeeSupport is verder benaderd door
een 1e-jaars commerciële economie student aan de Hogeschool Amsterdam. In een groep van 4
studenten was de opdracht voor het vak salescompetenties, om geld in te zamelen voor een goed
doel via een actie op Whydonate. Het profiel dat BeeSupport daarvoor moest aanmaken in
april/mei 2021 is echter helemaal niet gebruikt door donoren. De studenten kozen uiteindelijk voor
een andere stichting. Door deze exercitie hebben we een profielanalyse gedaan, een lijst met
vermeldingen opgesteld en vindbaarheidschecks uitgevoerd. We liepen aan tegen al dan niet
correcte vermeldingen van BeeSupport op andere websites en hebben hiervan geleerd, dat we de
vermeldingen moeten bijhouden en periodiek moeten updaten. Op geefwijzer scoren we met ‘bijen’
bovenaan. Daar is een aantekening dat we geen klachtenprocedure hebben. Geef.nl hebben we
direct aangevuld, waardoor we 100% transparantie scoren.
Samenwerking en participatie
20 april 2021
Partin, Fondsenwerving, webinar uitbesteden of zelf doen
10 juli 2021
Landelijke Open Imkerijdagen bij Molen de Otter
11 juli 2021
LOI en rommelmarkt bij Tuinpark Wijkergouw
9 oktober 2021
Partin, Samen leren Wereldwijd, ontmoetingsdag Amersfoort
9 oktober 2021
Radboud Universiteit, enquete kleinschalige vrijwilligersorganisaties (PI’s)
13 oktober 2021
PUM bijenteelt, sectordag Wageningen
7 december 2021
Partin, Bereik meer met een positief verhaal, webinar
Samenwerking met andere PI’s en NGO’s, onderlinge adviezen en afspraken over fondsen
11 februari 2021
Zambia, advies over bouw van een processing unit
21 februari 2021
Zimbabwe, Marian Duijndam over afronding subsidie voor KBS trainingen
25/02 – 28/05 2021 NL, Beemster Wereldtuin, subsidieaanvraag en bezoek bijenproject
8 april 2021
Zimbabwe, Robi Valkhoff over pick-up
20 juli 2021
Zimbabwe, zoom Wilde Ganzen voor gezamenlijke actie KBS pick-up
23/10 – 18/12 2021 Senegal, advies en zoom bijeenkomst
25 oktober 2021
Burgundi, advies aan stichting IDZERE over bijenteeltprojecten
2 november 2021
Uganda, Woord&Daad en eigenaar Bijenhuis, netwerken
1/11 – 29/11 2021
Uganda, Faunawatch, netwerken
17 november 2021 NL, Elvire over samenwerking op de markt
20 november 2021 Uganda dag digitaal, correspondentie over actualiteiten

Schenkingen in natura en na activiteiten
3 april 2021
Schenking 1 kg Biologisch zaad, door Tuinpark Amstelglorie
7 juni 2021
Schenking na huisvesten bijenzwerm, door bewoner Zaanhof
15 september 2021 Lezing voor Vrienden van de Hortus
3 oktober 2021
Lezing voor AVBB Imkersvereniging
16 november 2021 Lezing voor Amstelland Imkervereniging
20 november 2021 Lezing voor Zaanstreek Imkervereniging
Aanvragen om BeeSupport
Het lijkt alsof onze website meer ‘koud’ gevonden wordt door organisaties in Afrika. Zo zijn we in
2021 spontaan benaderd vanuit Sudan en Burundi. Nadere check wees uit dat er in het eerste
kwartaal 2022 meer aanvragen binnenkwamen, daarover volgend jaarverslag meer. Het heeft
ertoe geleid dat we volgend jaar gaan nadenken over ons ‘aanvraagbeleid’.

ONZE PROJECTEN
Zimbabwe, Kutsungirira Beekeeping Society – start nieuwe actie ‘transportmiddel’
In juli 2021 heeft KBS samen met BeeSupport een aanvraag bij Wilde Ganzen ingediend voor een
transportmiddel. De verwachting is dat deze auto ertoe zal bijdragen de inkomsten van de
organisatie en de aangesloten imkers aanzienlijk te verhogen. Vervoer is nodig voor alle
onderdelen van het programma: basistraining, vervolgcursussen, vervoer van personen, planten
en boompjes uit de boomkwekerij, materialen, bijenkasten, het ophalen van ruwe honing en
bijenwas en het transport van verwerkte producten naar de afnemers. Nu worden hiervoor auto’s
ingehuurd, met een eigen pick-up (beoogd bedrag € 27.540) wordt dit efficiënter en goedkoper.

Na een intensief proces van overleg en budgetberekeningen voor lopende kosten en vervanging,
tekenden drie partijen in december 2021 een overeenkomst voor de pickup: Wilde Ganzen draagt
1/3 bij, BeeSupport zamelt in 1 jaar 2/3 in en KBS draagt de kosten voor onderhoud en legt geld
opzij voor vervanging van de pickup na 5-6 jaar. De actie duurt tot uiterlijk 15 december 2022.

De volgende subsidieaanvragen zijn voor deze actie zijn in 2021 ingediend en toegezegd:
- Protestants Steunfonds doneert € 1000, ontvangen op 3-7-2021
- Wilde Ganzen draagt 1/3 bij van € 27.540 = € 9.180
- BeeSupport zamelt 2/3 in van € 27.540 = € 18.360. De stand van de inzameling op 31-122021 was € 1.275,00.
Zimbabwe, Kutsungirira Beekeeping Society - training en vervolgprogramma
Ook in 2021 werden in Zimbabwe weer meerdere periodes van lockdown afgekondigd.

Door de maatregelen tegen COVID-19 bestond grote
onzekerheid bij de boeren en bijenhouders.
Naast de zorg voor familie en vrienden was er
onduidelijkheid over de voortgang van trainingen.
Aan de ene kant werden geplande cursussen en andere
activiteiten herhaalde malen uitgesteld en aan de andere
kant moesten deelnemers hun dagelijks werk onderbreken
als een periode aanbrak dat bijeenkomsten wel waren
toegestaan.
Toch slaagde Kutsungirira Beekeeping Society erin om
met steun van de donoren van BeeSupport enkele
groepen te trainen.
Er zijn in 2021 zo’n 20 volwassenen en 20 kinderen
opgeleid tot bijenhouder. Daarnaast zijn 2 groepen
gevorderde imkers bijgeschoold met vervolgtraining.
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Uganda, Teso Bee Development Organisation – voortgang
Bij de toekenning van fondsen medio 2020 waren aanvankelijk 2 jaar gepland voor de voltooiing
van dit project. Door COVID zijn dit meerdere jaren geworden, de 2 oorspronkelijke fasen zijn in
stand gebleven, maar in de uitvoering zijn onderdelen wel gewisseld:
- opleiding van 200 extra imkers, 200 bijenkasten, materialen en gereedschappen (fase 1) en
- oprichting bijenteeltcentrum inclusief imkerij, leslokalen, verwerkingskeukens, etc (fase 2).
Ook in 2021 werden de opleidingen steeds gehinderd door COVID: niet met meer dan 10 mensen
bij elkaar, beperkt reizen, avondklok, dit alles stond volwaardige opleiding en training in de weg.
Bijna alle 200 kasten zijn gemaakt en gedistribueerd, deze wachten nu op bevolking door
bijenkolonies. Diverse bijenstands zijn ingericht voor koninginnenteelt. Er is gestart met de bouw
van sanitaire ruimtes en cursuslokalen op het terrein van het Beekeeping Institute. De eerste palen
kwamen van de dennenbomen op het terrein, werden ter plaatse gezaagd en gemonteerd door
lokale bouwvakkers. Voor de bijen komen er in de omgeving fruitbomen en andere bloemdragende
gewassen voor terug.
Van de donatie in 2020 van KS Foundation aan BeeSupport a € 23.155 voor de eerste fase, is in
2021 € 7.000 overgemaakt aan TEBO. Daarvoor is in 2021 gerealiseerd: materialen (bijenkasten)
en gereedschappen, de sanitaire unit en een deel van het lesgebouw. De training aan trainers,
zogenaamde extension persons en aan de boeren/bijenhouders kon alleen praktisch plaatsvinden
(training in the field). Training en inrichten van de administratie van de cooperatie wordt het
speerpunt in de volgende fase, net als het instellen van een revolving fund. Verder worden de
gebouwen en overige voorzieningen afgemaakt. Deze uitvoering gaat door in 2022 en 2023.
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