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Stichting BeeSerious
Rotterdam

Aan het bestuur van:
 
Stichting BeeSerious
Handelsplein 101
3071 PR  Rotterdam

Maassluis, 16 mei 2019

Geacht bestuur,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2018 van Stichting BeeSerious

Samenstellingsverklaring van de accountant

Maassluis, 16 mei 2019

Van der Werf Accountancy

E. van der Werf RA

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar 
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

De jaarrekening van Stichting BeeSerious te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 
met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor de financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat 
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C2 "Kleine fondsenwervende organisaties" (Rjk C2). Wij hebben daarbij 
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante 
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, 
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van 
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis  van Stichting BeeSerious te Rotterdam. Wij hebben geen controle- of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken 
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze 
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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Stichting BeeSerious
Rotterdam

Bestuursverslag 2018 
Stichting BeeSerious 
met vooruitblik naar 2020

Inleiding
Bijen
Locaties
Move2Social
Organisatie
Toelichting op financieel verslag
Vooruitblik 2019

Inleiding

Bijen en VSH (Varroa Sensitieve Hygiene)

Locaties
Om te voldoen aan de eisen die er door de internationale bijenteeltorganisatie ‘BeeBreed’ gesteld worden aan een 
teeltstation is het ondermeer noodzakelijk minimaal 6 bijenvolken van bepaalde genetische afkomst bij elkaar te 
plaatsen.
Aanvang 2019 beschikt de stichting over vier van deze teeltstations. De wens is deze in 2019 uit te breiden tot zes of 
zeven locaties.

2018 was een jaar van goede resultaten en groei in het project, mede dankzij de bijzonder goede zomer. Voortschrijdend 
inzicht en de loop der ontwikkelingen leidde gedurende het traject van 2018 tot prioritering en daardoor tot een minder 
brede focus. Het ontwikkelen van educatief materiaal, alsmede het bouwen van een multifunctionele ruimte op 
Lansingerland is in 2018 even in de koelkast gezet.   

De verbreding van deze genetische voet zal de komende jaren steeds belangrijk zijn, om de kans op inteelt minimaal te 
houden.

In de loop van het jaar liepen we steeds frequenter aan tegen de beperkingen van de organisatiestructuur met de twee 
stichtingen zoals die eind 2017 door omstandigheden tot stand was gekomen. Aan het eind van 2018 is een begin 
gemaakt met een reorganisatie, teneinde een transparante professionele structuur te bereiken.

In de jaren 2016 en 2017 zijn door de imkers die gelieerd zijn aan de stichtingen Bijen en Wilgen en BeeSerious zeer 
goede resultaten behaald bij het telen van resistente bijen. Met de twee bloedlijnen waarbij de 100 procent resistentie is 
behaald, kon in 2018 verder geteeld worden, zonder kans op inteelt. Daarnaast zijn er parallel enkele bloedlijnen extra 
ontwikkeld. In 2018 kon de resistentie geborgd worden en is er gewerkt aan een bredere genetische voet.

Het telen van bijenkoninginnen volgens het VSH principe is een vak apart. Het geheim zit hem in de selectie van de juiste 
genetische afkomst en met de juiste eigenschappen. Door deze bijen met elkaar te kruisen, ontstaat er een verhoogde 
VSH-waarde. Dit kruisen gebeurt onder de microscoop, maar ook in de natuur middels ‘eilandbevruchting’. In 2017 en 
2018 zijn de koninginnen van BeeSerious naar Vlieland geweest, naar Wangeroog en naar Norderney. Ook levert 
BeeSerious darren voor de eilandbevruchting.
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Move2Social

Organisatie

In 2019 gaat Stichting Bijen en Wilgen op in Stichting BeeSerious. 

Eind februari heeft Stichting BeeSerious een ANBI-status en voldoet de stichting aan alle eisen die daarvoor gesteld 
worden. Vervolgens Zal Stichting BeeSerious alles in het werk stellen om ook via het CBF de status van ‘Goed Doel’ te 
behalen.

Het eerste inzicht was dat ons project op het spectrum tussen Goed Doel en Commercieel Ondernemer zeer dicht 
aanleunt tegen Goed Doel. Het onherroepelijke gevolg daarvan was dat er stappen gezet moesten worden in de 
organisatie die tot dat moment verdeeld was over twee stichtingen, namelijk Stichting BeeSerious en Stichting Bijen en 
Wilgen.

Begin december 2018 vond de introductievergadering met een nieuw beoogd extern bestuur voor Stichting BeeSerious 
plaats. Op 30 januari 2019 volgt de bestuurswissel. De statutenwijzigingen die noodzakelijk waren om te voldoen aan de 
anbi-eisen zijn nog net voor het nieuwe jaar doorgevoerd.

De Stichting Bijen en Wilgen beschikt over een ANBI-status. Stichting Bijen en Wilgen zal pas opgaan in Stichting 
BeeSerious, wanneer de ANBI-status aan deze laatste stichting is toegekend. 

Naar aanleiding van een artikel in het AD werd ons een prachtige locatie in Ouddorp aangeboden. Deze is 
ingericht met acht bijenvolken. Hier is uitbreiding niet per se wenselijk, gezien de publieksfunctie van het terrein.

Na een intensief teeltseizoen dat eigenlijk nog meer resultaat gaf dan gehoopt, omdat er dankzij het aanhoudende 
warme weer een derde teeltronde ingezet kon worden, kon Stichting BeeSerious in het najaar gaan deelnemen aan 
Move2Social Rotterdam.
Via een aanbeveling van de Rabobank en een selectieprocedure werd ons project toegelaten. Move2Social is een traject 
dat in Rotterdam o.a. door de Rabobank, Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam, CityLab010, Ploum, Mazars en 
KplusV wordt aangeboden. Gedurende drie maanden kwam er in hoog tempo informatie voorbij waar een sociaal 
ondernemer mee te maken krijgt. Van fiscale informatie, rechtsvormen en verzekeringen, via algemene voorwaarden, en 
eigendomswetgeving, tot bedrijfsplan en meerjarenbegroting. Vrijwel iedere week ontstonden er nieuwe inzichten.
Na de eindpresentatie die op 15 november plaatsvond middels een pitch van 3 minuten, is er veel gebeurd. Er zijn veel 
nieuwe waardevolle contacten ontstaan en er is zicht op drie nieuwe teeltlocaties. Hierdoor kan de teeltcapaciteit 
verder uitgebreid worden.

Naast deze teeltstations beschikt de stichting over een aantal locaties waar ook bijen staan. In principe draaien deze ook 
mee in het programma.

Lansingerland is gedurende het seizoen van 2018 steeds verder ingericht. Het terrein heeft uitstekend dienst 
gedaan als teeltstation. Er is nog wat ruimte voor uitbreiding tot 20 volken op deze locatie. Het plaatsen van een 
multifunctioneel gebouwtje is even vooruit geschoven.

Begin maart werd de overeenkomst met Diergaarde Blijdorp (Rotterdam) ondertekend. Een locatie achter de 
schermen voor een teeltstation (met wederom 20 kasten) kon voorbereid worden. Een tijdelijke publieksstal 
werd voor de schermen ingericht. Onze stichting leverde het informatiebord van 1,5 bij 4 meter voor bij de 
publieksstal.

De locatie bij Volkstuinenvereniging Pomona (Rotterdam Pendrecht) is omgetoverd tot een waar paradijsje. Het 
huisje is opgeknapt, de tuin ontgonnen, stellingen en bokjes geplaatst voor de bijenkasten en aan het eind van 
het seizoen is er zelfs een schuurtje gebouwd. Het ‘Bijeneiland’ is begin april feestelijk geopend. Gedurende het 
seizoen is er tweemaal een k.i. (kunstmatige inseminatie) sessie gehouden in het huisje. Ook op deze locatie is 
nog uitbreiding mogelijk.
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Toelichting jaarcijfers

Adopties

Mede

Lezingen en workshops

Een blik op 2019 en verder
Proces

Er zijn drie soorten bevruchting mogelijk. 

1.

2. Middels kunstmatige inseminatie wordt een koningin met sperma van meerdere darren bevrucht.
3.

Op een (eiland)bevruchtings-station worden koninginnen op natuurlijke wijze tijdens de ‘bruidsvlucht’ bevrucht 
door 15-20 darren. (Een koningin wordt in haar leven slechts één keer bevrucht)

Middels kunstmatige inseminatie wordt een koningin met sperma van slechts één dar bevrucht. Met deze SDI 
(Single Drone Insemination) kan heel precies gekruist worden.

Begin 2018 is er gestart met het ontwikkelen van mede. Er bleek bij verschillende gelegenheden veel belangstelling voor 
te zijn. Er wordt gedacht aan het ontwikkelen van een distillaat.

Gedurende het hele jaar zijn er op uiteenlopende locaties en naar aanleiding van diverse gelegenheden voor brede 
diversiteit aan publiek lezingen en workshops gegeven. Hieruit ontstond het plan een workshop op locatie aan te bieden 
voor bijvoorbeeld zakelijke teambuilding-uitjes.

Op alle locaties wordt hetzelfde systeem gehanteerd. Met een capaciteit van minimaal 6 en maximaal 20 volwaardige 
bijenkasten, zodat er per volk vanaf begin mei 20 koninginnen per ‘ronde’ kunnen worden ‘gezaaid’. Deze koninginnen 
hebben een aantal dagen nodig om vruchtbaar te worden. Dan is het moment van bevruchting aangebroken. 

Hoewel de bedoelingen zeer zuiver waren, kwam de constructie met de twee stichtingen niet altijd even transparant 
over. Nu het project een nieuwe fase ingaat, is het wenselijk om volgens een glasheldere structuur te kunnen opereren. 
Tijdens de bestuursvergadering van 30 januari 2019 traden Peter Schallenberg en Alwine van Winsen dan ook uit het 
bestuur en traden er drie, en op termijn wellicht vier nieuwe bestuurleden toe. Dit betreft Dave de Held in de rol van 
voorzitter, Jan Pons als penningmeester en Harald Schmidt als bestuurslid. René Janssen blijft de rol van secretaris 
vervullen.

Ook de eigen inkomsten zijn behoorlijk toegenomen, vooral door de verkoop van adopties. Vanaf medio november is er 
veel progressie gemaakt. Dit is regelrecht terug te voeren op onze deelname aan Move2Social.

Er is een adoptieprogramma ontwikkeld om mensen hun betrokkenheid te laten tonen. Het is mogelijk een koningin, 
een startend volk of een volwassen volk te adopteren. Daarnaast is het uiteraard mogelijk een donatie te doen.

Het bestuur van beide stichtingen bestaat eind 2018 nog uit Peter Schallenberg (voorzitter), Alwine van Winsen 
(penningmeester) en René Janssen (secretaris). 
De eerste twee personen zijn in de praktijk de drijvende krachten achter beide stichtingen. In de fase waarin het project 
zich in 2018 bevond was het handig om snel te kunnen schakelen. 

Bij diverse fondsen zijn aanvragen neergelegd ter ondersteuning en gelukkig werd er over het algemeen positief 
gereageerd, ondanks het korte bestaan van de stichting. Donaties en toezeggingen van verschillende fondsen zijn 
‘geoormerkt’ toegekend en werden ook als zodanig uitgegeven en verantwoord.
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Het moedervolk in de kast is inmiddels klaar voor de tweede ronde.

Wat is er nodig om deze capaciteit optimaal te kunnen benutten? 
 - Voldoende behuizing om een nieuwe koningin met haar beginnende volkje onder te kunnen brengen.
 - Voldoende kennis en vaardigheid bij een grotere groep mensen om alle k.i.-bevruchtingen te kunnen doen.
Als aan één van deze voorwaarden onvoldoende wordt voldaan, heeft dat gevolgen voor de productie.

Landbevruchtingsstation

Educatie
De bedoeling is dat in 2019 educatietrajecten ontwikkeld worden ten behoeve van drie verschillende doelen.
 - bewustwording, gericht op kinderen en volwassenen
 - imkeropleiding, gericht op mensen die graag zelf imker willen worden
 - kunstmatige inseminatie kennisoverdracht, om een grotere poule te hebben van mensen die hier bedreven in zijn.

Verhuizing

Namens het bestuur van Stichting BeeSerious,

Alwine van Winsen
Peter Schallenberg

Eind januari 2019 kon er een aantrekkelijke bedrijfsruimte gehuurd worden in het ONS-gebouw aan de Van Heekstraat 
in Schiedam. Deze verhuizing is noodzakelijk, omdat er dringend behoefte is aan één centrale locatie van waaruit alle 
activiteiten van Stichting BeeSerious gecoördineerd kunnen worden. De eerste drie maanden van 2019 ligt de focus dan 
ook op verhuizen en het afstoten en ontruimen van eerdere locaties.

Nadat dit heeft plaatsgevonden kan de koningin een nieuw volk beginnen in een kleine kast, een zogenoemde 
‘Miniplus’. Per nieuw volkje is er één Miniplus nodig. Een jonge koningin kan onbevrucht of bevrucht gedistribueerd 
worden, maar het meest gunstige en levensvatbare scenario is haar inclusief startend volk te verkopen. Door de 
koninginnen betaalbaar te houden, zal de verspreiding sneller plaatsvinden en zal er sneller meer resistentie ontstaan. 
En zal het varroaprobleem sneller de wereld uit geholpen zijn.

Als er zonder onderbreking wordt geteeld, kan één volk per seizoen (dat loopt van mei tot september) ongeveer 30 
koninginnen grootbrengen (uitvalpercentage meegerekend). Met 20 teeltvolken per locatie, op zes locaties is de 
maximale teeltcapaciteit 3.600 koninginnen.

Uiteraard zal deze maximale productie nog niet in 2019 gehaald kunnen worden. Er zal in 2019 nog volop gebouwd en 
geïnvesteerd moeten worden in materiaal en kennis om het mogelijk te maken in de nabije toekomst wel het optimale 
resultaat te kunnen behalen.

Om makkelijker andere imkers te kunnen helpen met het meedraaien in het VSH-programma, of om hun eigen VSH-lijn 
op te zetten, is de wens een landbevruchtingsstation in te kunnen richten in onze omgeving. Een 
landbevruchtingsstation heeft dezelfde kenmerken als een eiland-bevruchtingsstation, maar is alleen niet op een eiland 
gevestigd. Belangrijk is dat het een afgelegen plek is, waar geen andere bijen vliegen die de teelt in de war kunnen 
schoppen. Ideaal voor dit doel is de Tweede Maasvlakte.
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Stichting BeeSerious
Rotterdam

Balans (na resultaatbestemming)
 
     

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 9.224  727  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.448  0  

 10.672  727

Liquide middelen
Rekening courant bank 3.256 1.349
Kas 589 0
Mollie 88 0
  3.932  1.349

14.604 2.076

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves 0  0  
Overige reserves 3.175  1.437  

 3.175  1.437

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 5.573  0  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 0  324  
Overige schulden 1.500  28  
Overlopende passiva 4.356  286  

 11.429  639

  14.604  2.076

31 dec 201731 dec 2018
€ €
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Staat van baten en lasten over 2018
 
 

€ € € €
 

Baten

Geworven baten 53.664  2.166  
Som van de geworven baten 53.664 2.166

Lasten
Inkopen materialen en benodigdheden 22.801 486
Uitbesteed werk 22.017 0
Huisvesting 590  0  
Kantoorkosten 1.170  0  
Verkoopkosten 1.210  0  
Algemene kosten 3.997  202  
Som der kosten  51.784  688

 1.880  1.478

Financiële baten & lasten -142  -41
    

Saldo van baten en lasten  1.738  1.437

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging / onttrekking aan
Bestemmingsreserves 0 0
Overige reserves 1.738 1.437

1.738 1.437

2018 2017
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Toelichting algemeen

ACTIVITEITEN

De Stichting BeeSerious is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69617619.
De activiteiten bestaan uit:
* het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit van de bijenstand, vergroten van kennis en geven van informatie over dit 

onderwerp;
* productie en distributie van resistente vitale bijen;
* geven van opleidingen en trainingen;
* kostendekkende verkoop en distributie van aan bijen gerelateerde producten.

GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMENE GRONDSLAGEN

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

VORDERINGEN

LIQUIDE MIDDELEN

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C2 "Kleine 
fondsenwervende organisaties" (Rjk C2). De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van 
vorderingen en schulden.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet 
gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn  activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van eventueel noodzakelijke afwaardering uit hoofde van 
vermoedelijke oninbaarheid.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld staan de liquide 
middelen volledig ter vrije beschikking.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de geleverde goederen te verminderen met de hieraan 
toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van posten begrepen 
in het bedrijfsresultaat geldt winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn 
verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening dat gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde 
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Toelichting op de balans

31 dec 2018 31 dec 2017
€ €

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 9.223 727
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.448 0

10.671 727

Debiteuren
Vorderingen op debiteuren 9.224 727
Voorziening dubieuze debiteuren 0 0

9.224 727

Belastingen en premies sociale verzekeringen   
Te vorderen omzetbelasting 1.448 0

1.448 0

Liquide middelen

Bunqbank 3.256 1.348
Kas 589 0
Mollie 88 0

3.932 1.349
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Stichting BeeSerious
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Toelichting op de balans
2018 2017

€ €
Reserves en fondsen

Overige reserves
Saldo per 1 januari 1.437 0
Resultaat boekjaar 1.738 1.437
Saldo per 31 december 3.175 1.437

31 dec 2018 31 dec 2017
€ €

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Quup Design 5.000 0
Overige crediteuren 573 0

5.573 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Te betalen omzetbelasting 0 324

0 324
Overige schulden
Accountantskosten 1.500 0
Diversen 0 28

1.500 28

Overlopende passiva
Vooruitgefactureerde bedragen 4.356 286

4.356 286
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2018 2017

€ €

BATEN

Geworven baten   
Opbrengsten adoptie, cadeaubonnen en verkoop produkten 53.664 2.166
 53.664 2.166

LASTEN

Inkopen materialen en benodigdheden
Imkerij Voor de Bijen inkoop benodigdheden 8.002 0
Quup design inkoop benodigdheden 1.000 0
Bijenhuis Wageningen inkoop benodigdheden 4.029 0
Diversen diverse benodigdheden 9.770 486

22.801 486

Uitbesteed werk
Stichting Vrij Werk marketing, advisering, administratie en bedrijfsvoering 10.884 0
Quup design arbeid 9.133 0
Imkerij Voor de Bijen verzorging bijen 2.000 0

22.017 0
Huisvesting
Overige huurlasten 548 0
Overige huisvestingskosten 42 0

590 0

Kantoorkosten
Porti 129 0
Internetkosten 776 0
Contributies en abonnementen 150 0
Overige kantoorkosten 115 0

1.170 0
Verkoopkosten
Reis- en verblijfkosten 27 0
Representatie 53 0
Lunches en diners 664 0
Overige verkoopkosten 466 0

1.210 0

Algemene kosten
Accountantskosten 1.700 0
Overige algemene kosten 2.297 202

3.997 202

Pagina 15

√ Een betere financiële basis  



Stichting BeeSerious
Rotterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten
2018 2017

€ €

Financiële baten & lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en bankkosten 142 41

142 41

Overige toelichtingen

Werknemers

Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam
Stichting BeeSerious

D. de Held RB Janssen J.E. Pons
Voorzitter Secretaris Penningmeester

Bij de stichting waren evenals in het voorafgaande boekjaar geen werknemers werkzaam.
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