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Beleidsplan 2016 – 2017
Missie
De imkersvereniging Blaricum en Omstreken heeft als doel de bevordering van de bijenteelt
in de meest ruime betekenis. De door de vereniging opgerichte Stichting Bijenfonds Blaricum
en Omstreken (SBBO) moet dit doel ondersteunen door middel van:
1. het werven en beheren van fondsen en middelen ten behoeve van de bijenteelt door
imkers van de Imkersvereniging Blaricum en Omstreken;
2. het ondersteuning van de bijenteelt door bijdragen aan en initiëren van initiatieven ter
verbetering van de biodiversiteit en meer in het bijzonder de leefomstandigheden en de
gezondheid van de bijen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Beleidsdoelstellingen 2016-2017
a.) Bijenschansen.
Door het oprichten en onderhouden van bijenschansen worden (aspirant) imkers in de
gelegenheid gesteld om bijen te houden en onderling kennis en kunde uit te wisselen. De
stichting beheert momenteel 4 bijenschansen in Blaricum, Huizen en Eemnes. De schans in
Eemnes is nog in ontwikkeling. Het beleid is er op gericht om in 2016 een overdekte
bijenschans te bouwen. Leden van de vereniging verrichten het onderhoud aan de
bijenschansen. De bijenschans in Blaricum heeft extra onderhoud nodig, dat wordt in 2016
uitgevoerd. Voor de bekostiging moeten nog fondsen worden gevonden.
b.) Bijenweide/drachtverbetering
Een van de grootste uitdagingen voor de stichting is de verbetering van de bijenweide. Dat is
belangrijk voor het voedselaanbod voor de bijen gedurende het gehele bijenseizoen, maar
ook voor de biodiversiteit. Wij zaaien een akker (gepacht) en een tweetal grote tuinen (in
bruikleen) in met het zogenaamde Tübingermengsel. Met de verkoop van bloemenzaad
wordt (deels) gezorgd voor de bekostiging . Door middel van voorlichting trachten wij
gemeenten en particulieren te bewegen tot bij-vriendelijke aanplant en onderhoud (zonder
pesticiden). Hiervoor zoeken wij ook samenwerking met andere (natuur- en/of milieu-)
organisatie.
c.) Opleiding
In 2014 werd een imkercursus georganiseerd voor beginners. De aspirant imkers worden
nog begeleid door mentoren van onze vereniging. In 2017 willen wij een verdiepingscursus
voor gevorderden aanbieden, zodat belangstellende imkers hun kennis en vaardigheden
verder kunnen ontwikkelen. Tevens willen wij een drachtplantencursus organiseren.
d.) Voorlichting
De stichting faciliteert de imkersvereniging in financieel en materieel opzicht bij het
organiseren van lezingen voor scholen en organisaties (o.a. buurtverenigingen). Op de
www.imkersverenigingblaricum.nl

bijenschans “Bij De Warande” bij de kinderboerderij in Huizen worden open middagen
gehouden voor het publiek. Tevens worden op de kinderboerderij lessen over bijen
gegevens voor geïnteresseerde scholen.
e.) Bijengezondheid
Naast het verbeteren van de bijenweide faciliteert de stichting imkers bij de bestrijding van
bijenziekten door het geven van informatie en beschikbaar stellen van materialen.
Voorgenomen activiteiten in 2016-2017
April-mei: Inzaaien voerakkers.
April t/m sept.: Open middagen bijenschans “Bij De Warande”, laatste zondag v/d maand.
April-mei: Bestuivingsreis Fruit.
Mei-Juni: Voorlichting schoolklassen.
Juli en December: bestrijding varroamijt.
Najaar 2016: bouw bijenschans Eemnes.
Lezingen op verzoek.
Periodiek: Onderhoud bijenschansen.
Najaar 2016 – voorjaar 2017: Verkoopactie bij-vriendelijke zaden.
2017: verdiepingscursus voor gevorderde imkers (bij voldoende belangstelling).
Beloningsbeleid.
Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen, wel kunnen gemaakte kosten tegen reële
uitgaven worden gedeclareerd, zo mogelijk met inlevering van kassabon. Declaraties van
bestuursleden worden altijd door de kascommissie gecontroleerd.
Verwerving en beheer van vermogen.
Er zijn diverse bronnen van financiering te weten:
 Contributie leden imkersvereniging;
 Giften van donateurs;
 Sponsorgelden;
 Projecten/acties.
Voor de bekostiging van projecten worden potentiële sponsors actief benaderd. Daarnaast
worden acties/activiteiten geïnitieerd waarmee inkomsten kunnen worden verkregen.
We trachten het vermogen laag te houden. Het opgebouwd vermogen dient als buffer om
variaties in de inkomsten t.o.v. de uitgaven op te vangen.
De voorzitter en penningmeester zijn bevoegd om betalingen te verrichten. Om de
boekhouding eenvoudig te houden worden ontvangsten en betalingen nagenoeg uitsluitend
verricht door middel van banktransacties, waardoor tevens een hoge mate van transparantie
wordt verkregen.
De boekhouding wordt bijgehouden door de penningmeester. Deze stelt ook de jaarcijfers
en balans op. De kascommissie controleert deze cijfers en dient decharge te verlenen.
Elk jaar stelt de secretaris van de stichting een jaarverslag ter verantwoording van de
activiteiten van het afgelopen jaar. Daarnaast wordt elk jaar een financieel verslag opgesteld
ter verantwoording van besteding van ontvangen gelden.
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