Beleidsplan Stichting BeeSerious
Dit beleidsplan geeft inzicht in:
- doel, visie en missie van de stichting
- het werk dat de stichting doet
- de manier waarop de stichting geld werft
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- de besteding van het vermogen van de stichting

INHOUD
1. Stichting
1.1 Doel
1.2 Visie
1.3 Missie
1.4 Doelstellingen algemeen
1.5 Doelstellingen 2019 e.v.
1.6 Contact gegevens
2. Bestuur
2.1 Voorzitter
2.2 Secretaris
2.3 Penningmeester
3. Werkzaamheden
4. Werving van Inkomsten
4.1 Adoptie
4.2 Educatie
4.3 Extern
4.4 Verkoop
5. Beheer van het vermogen
6. Besteding van het vermogen
6.1 Beloningsbeleid bestuurders
6.2 Beloningsbeleid directie
6.3 Beloningsbeleid personeel
6.4 Beloningsbeleid derden
6.5 Beloningsbeleid vrijwilligers
6.6 Investeringen
6.7 Uitgaven

1. STICHTING
- de stichting beoogt een algemeen nut
- de stichting heeft geen winstoogmerk
1.1 Doel
De stichting heeft als doel:
- het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit van de bijenstand en het vergroten van
kennis en het geven van informatie over dit onderwerp
- het produceren en/of laten produceren en distribueren van resistente vitale bijen
- het geven van opleidingen, lezingen en trainingen
- kostendekkende verkoop en distributie van aan bijen gerelateerde producten
- en het verrichten van al wat met hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
1.2 Visie
De Stichting BeeSerious ziet als oplossing voor het mondiale varroa probleem de
teelt van varroa resistente bijen middels de Varroa Sensitieve Hygiëne methodiek.
1.3 Missie
Het verspreiden van kennis (opleidingen) en (genetisch = bijen) materiaal teneinde
de varroa te bestrijden.
1.4 Doelstellingen algemeen
De stichting heeft als doel:
- het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit van de bijenstand en het vergroten van
kennis en het geven van informatie over dit onderwerp
- de productie en distributie van resistente vitale bijen
- het geven van opleidingen en trainingen
- kostendekkende verkoop en distributie van aan bijen gerelateerde producten
- en het verrichten van al wat met hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
1.5 Doelstellingen 2020 - 2023
- realiseren van diverse raszuivere lijnen bijenvolken t.b.v. de genetische variatie in
het teeltprogramma
- realiseren van vsh resistentie in de lijnen bijenvolken
- streven naar 100% vsh resistentie in de diverse lijnen
- participatie in het BeeBreed programma
- zoeken naar, en ontwikkelen van een toegankelijke en betaalbare manier om vsh
waar te nemen t.b.v. het vergroten en verbreden van vsh resistentie

- vormen van een community van gelijkgestemden teneinde kennis en kunde te
delen, verspreiden en te vergroten
- stimuleren en ontwikkelen van opleidingen
- geven van voorlichting
En bovendien wordt er gedroomd van
- opstarten van een regionaal bijen informatie centrum
- opstarten van een landelijk bijen kennis en opleidingscentrum
- opstarten van een landelijk bijen k.i. centrum

1.6 Contactgegevens Stichting BeeSerious
Postadres:
Van Heekstraat 15 – 1.08
3125 BN Schiedam
e-mailadres:
info@beeserious.nl
website:
www.beeserious.nl
telefoon:
06 2501 6305
RSIN of fiscaal nummer:
8565.51.661

2. BESTUUR
Voorzitter: Vacant
Secretaris: René B. Janssen
Penningmeester: Vacant
Bestuurslid: Jetta Hulshoff

3. WERKZAAMHEDEN
- verzamelen, beheren, delen en verstrekken van informatie
- verzorgen van cursussen, lezingen en workshops
- begeleiden en ondersteunen van cursisten en imkers
- onderhouden van een basispopulatie bijen
- teelt van resistente bijen
- betrekken en verstrekken van teeltmateriaal
- onderdak bieden aan imkers en verenigingen
- medewerking en ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek
- bestrijden bijensterfte
- ondersteuning aan het onderwijs
- informatie naar publiek
- vrijwilligerswerk

4. WERVING VAN INKOMSTEN
4.1 Adoptie
- Het ter adoptie stellen van bijenvolken en bijenkoninginnen
4.2 Educatie
- Geven van cursussen
- Geven van educatieve lessen en colleges
- Geven van workshops (diverse)
- Geven van lezingen
4.3 Extern
- Giften & Donaties
- Subsidies
- Fondsen
4.4 Verkoop
- Verkoop van bijen en overige aan de teelt gerelateerde producten en diensten
- Verkoop van honing en overige bijen gerelateerde producten

4.4 Serious Bee Distillers
In deze losstaande entiteit worden gelden gegenereerd door middel van de
vervaardiging van drank op basis van 100% bijenhoning. Dit betreft mede (wijn van
honing) en gedistilleerde mede. Alle vergunningen hiervoor zijn aanwezig. De
verkopen van deze dranken, alsmede aanverwante artikelen, zorgt voor een
inkomstenstroom waar Stichting BeeSerious (deels) haar exploitatie van kan betalen.
Daarnaast geeft het Stichting BeeSerious de gelegenheid een totaal nieuwe doelgroep
aan te boren.
Het vervaardigen van distillaten op basis van honing is wereldwijd uniek.

5. BEHEER VAN HET VERMOGEN
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Voor alle financiële beslissingen
boven €10.000,- is de toestemming nodig van minimaal twee leden van het bestuur.

6. BESTEDING VAN HET VERMOGEN
6.1 Beloningsbeleid bestuurders
Het beleid van de stichting is niet gericht op het belonen van de bestuurders.
Werkelijk gemaakte kosten worden slechts vergoed bij overhandiging van
rechtsgeldige bewijzen (facturen, bonnen).
6.2 Beloningsbeleid directie
De directie heeft recht op een beloning voor haar werkzaamheden, zoals vastgelegd
in de overeenkomst van opdracht, punt 4.1
6.3 Beloningsbeleid personeel
Eventueel toekomstig personeel zal beloond worden conform de normen voor de
functie en beroepsgroep die algemeen geldig zijn binnen de markt.
6.4 Beloningsbeleid derden
Derden worden beloond voor hun werkzaamheden volgens de algemeen geldende
norm binnen de markt voor hun segment.
6.5 Beloningsbeleid vrijwilligers
Vrijwilligers die zich structureel en substantieel inzetten voor Stichting BeeSerious
hebben recht op een vrijwilligersbijdrage, conform de geldende wettelijke norm.
6.6 Investeringen
- Investeringen, in materiële of immateriële zin, in de stichting door bestuur of
derden zullen altijd in eerste aanleg aanvaard, gezien en behandeld worden als een
donatie.

- Investeringen in de stichting vanuit de stichting zullen worden gezien en behandeld
als beheer van het vermogen en dienen ten gevolge daarvan door de meerderheid
van het bestuur goedgekeurd te zijn.
6.7 Uitgaven
- Uitgaven mogen uitsluitend ten behoeve van de stichting worden gedaan.
- Voor uitgaven boven de € 10.000 is altijd de toestemming nodig van minimaal twee
leden van het bestuur.
- Voor het aangaan van leningen wordt altijd eerst het bestuur geraadpleegd.

