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INLEIDING 

 

2012… een ‘woelig’ jaar. 

Begin 2012 meteen wisselingen in het bestuur. Van het drietallige bestuur van 2011 

is alleen de voorzitter aangebleven. Het bestuur is binnen het eerste halfjaar gelukkig al 

weer aangevuld tot volledige bezetting van de functies; zij is zelfs verrijkt met een 

algemeen bestuurslid dat op professionele wijze de communicatie (media/donateurs 

sponsoren e.d.) voor haar rekening neemt.  

In 2012 ook gróte zorgen. Een drastische inkrimping van de jaarlijkse gemeentesubsidie 

werd aangekondigd. De inspanningen in voorgaande jaren – om de gemeente te overtuigen 

van de noodzaak het subsidiebedrag te verhogen – werden aanvankelijk beloond met een 

broodnodige subsidieverhoging per 2011. Ingaande 2013 wordt de subsidie weer 

gedeeltelijk terug geschroefd.  Het bestuur zal extra zorg en tijd moeten besteden aan 

het inventariseren van mogelijkheden om deze teruggang in financiële steun te 

compenseren.  

Maar ook warme meelevendheid uit onverwachte hoek: compensatie van crimineel gedrag 

door meelevende particulieren, bedrijven die belangeloos mankracht en materialen 

beschikbaar stellen. Geweldig! 

 

 



 

 

1  BESTUUR 

 

Op 1 januari 2012 bestond het bestuur van de Kinderboerderij uit de volgende personen: 

Voorzitter Mw Jannie Foekens 

Secretaris Vacant  

Penningmeester Dhr Peter Muller  

Lid Vacant  

 

Op 31 december 2012 bestond het bestuur van de Kinderboerderij uit de volgende 

personen: 

Voorzitter Mw Jannie Foekens 

Secretaris Mw Zwanita van Gent  (per febr) 

Penningmeester Dhr Wouter Jelier  (lid per febr / penningm. per mei) 

Lid (communicatie) Mw Wendy Straatman  (per juli) 

 

 

2  PERSONEEL 

 

Beheerder. In het tweede kwartaal van 2012 was onze beheerder Lottie Brosky door 

ziekte genoodzaakt haar werkzaamheden voor langere tijd stil te leggen. Een goede 

ziekteverzuimpolis heeft het mogelijk gemaakt een vervangende beheerder aan te 

stellen.  

 

Educatie. Eind 2012 is, in goed overleg tussen bestuur en medewerkster educatie,  

besloten dat het arbeidscontract[ 4 uur per week] niet zal worden verlengd. In de twee 

jaar die de medewerkster op de boerderij heeft gewerkt is een lessenpakket gemaakt 

waar  alle scholen gebruik van kunnen maken. Het lessenpakket is onder de aandacht 

gebracht van de scholen en andere instanties. Vooral de groepen 1 en 2 maken gebruik 

van het les aanbod. Scholen hebben moeite om het vervoer van de kinderen naar de 

boerderij te regelen. Soms hebben scholen geen financiën voor deze buitenschoolse 

activiteit. Een verder uitbouw van de educatieve activiteiten stagneert daardoor. 

Vrijwilligers geven de lessen en maken gebruik van de lespakketten.  

 

3  VRIJWILLIGERS 

 

De kinderboerderij beschikt over een mooi aantal vrijwilligers. De taken die door 

vrijwilligers worden uitgevoerd zijn: voeren, klussen, educatie, toezicht tijdens 

openstelling, bemanning van ‘koek en zopie’, schoonmaak stallen/weides, organiseren en 

begeleiden diverse evenementen, etc.   

Wij zijn echter wel dringend op zoek naar meer vrijwilligers in de volle breedte van de 

genoemde taken. Wij geven hier regelmatig ruchtbaarheid aan. Tot nu toe hebben de 

diverse pogingen (nog) niet geleid tot een voldoende aanwinst van vrijwilligers. Onze 

bezoekers vragen regelmatig om uitbreiding van de openingstijden. Hier moet echter wel 

de mankracht[ vrijwilligers!] voor beschikbaar zijn. 

 

 

 

 



4   SAMENWERKING 

 

BSO Wijs! Hoewel er zo nu en dan kleine praktische ‘hobbels’ genomen moeten worden, 

verloopt de samenwerking met de BSO Wijs! naar tevredenheid. De kinderen die gebruik 

maken van deze BSO verblijven in principe ‘buiten’ in Driebergen, maar verzamelen zich 

op de boerderij om opgehaald te kunnen worden door hun ouders. Bij uiterst slecht weer 

biedt de kinderboerderij hen een droog en veilig onderkomen. 

Deze samenwerking is voor de boerderij een mooie bron van vaste inkomsten. 

 

Stichting Philadelphia. De samenwerking met Philadelphia verloopt al jaren naar volle 

tevredenheid van beide kanten. In 2012 zijn er gesprekken gevoerd over uitbreiding van 

de uren op de kinderboerderij. In 2013 zal duidelijk worden of daar sprake van zal zijn. 

 

 

5   DONATEURS 

 

In 2012 was er een groot aantal betalende donateurs en adoptie sponsoren (bedrijven en 

particulieren die een dier op onze boerderij hebben geadopteerd).  Basisschool De 

Dolfijn heeft dit jaar een actie gehouden waarvan de opbrengst ten goede is gekomen 

aan de kinderboerderij: ezel Tommy is door hen een jaar geadopteerd. Ook de 

biljartvereniging in Driebergen heeft de opbrengst van een toernooi gedoneerd aan de 

kinderboerderij. Enorm dankbaar hebben wij deze giften/donaties aangenomen. 

 

 

6   DIERENBESTAND 

 

Varkens. Na een steeds verder achteruitgaande gezondheid is begin van 2012 

minivarkentje Mickey overleden. Het grote varken Quast bleek geen last van 

verlatingsangst of liefdesverdriet te hebben. In plaats van Mickey is er geen ander 

varken aangeschaft. 

Geiten. De geiten zijn ingeënt tegen ‘het bloed’ en Q-koorts. Dit jaar zijn de geiten 

getest op Cae en Cl; zij blijken hiervan vrij te zijn, waardoor we op deze Cae en Cl vrije 

status kunnen fokken. Er zijn voorbereidingen gemaakt om in 2013 het certificaat cae, cl 

en zwoegervrij te krijgen. 

Schapen. Ook de schapen zijn ingeënt tegen ‘het bloed’ en Q-koort. Ook de schapen zijn 

cae en cl vrij. Om ook hier de zwoegervrije status te krijgen, moet er een zwoegervrije 

‘skudde’ram worden aangeschaft; áls deze er al is dan is deze ‘onbetaalbaar’ voor de 

kinderboerderij. Er zal mogelijk gekozen worden voor een ander schapenras waarmee 

wel zwoegervrij gefokt kan worden.  

Konijnen/cavia’s. Met de konijnen/cavia’s wordt niet gefokt. We krijgen veel konijnen 

die meestal niet echt jong meer zijn. De konijnen leven op/in/om de konijnenheuvel. De 

Vlaamse reus werd hier niet door de anderen geaccepteerd. Zij heeft nog een ander 

onderkomen gekregen. Maar in het voorjaar is zij vrij plotseling overleden. De cavia’s 

verblijven in de volière. 

Ezels. De oudste ezel – Bas – moet regelmatig geholpen worden aan zijn gebit, anders 

kan hij niet goed eten. Dit levert maatje – Tommy – weliswaar een extra hap op, maar dit 

is natuurlijk erg sneu voor Bas en ook niet goed voor Tommy. Bas krijgt overigens apart 

ander voer, zodat hij alle voedingsstoffen binnen krijgt die voor een oudere ezel van 

groot belang zijn. 



Pluimvee. De gezondheid van de kippen/kalkoenen is prima. De kalkoenhaan is eind 2012 

plotseling ziek geworden. Ook onderzoek door de dierenarts mocht niet meer baten. Hij 

is overleden. De oorzaak is onbekend gebleven. 

Volière. In het voorjaar werd er plotseling een aantal vogeltjes vermist. Wat er precies 

is gebeurd is voor iedereen een raadsel. Met hulp van lieve bezoekers en andere 

meelevenden hebben we weer een aantal nieuwe vogeltjes dat ook al weer genesteld 

heeft en dus voor extra vrolijkheid heeft gezorgd. Er zijn nu diamantduifjes, 

zebravinken, kanaries, parkieten en kwarteltjes. 

 

7   BESTUURSZAKEN 

 

Gemeentelijke Programmabegroting 2012-2015. De subsidieplannen van de gemeente 

betekenen voor de kinderboerderij een behoorlijke financiële tegenvaller. Werd de 

aangekondigde broodnodige subsidieverruiming per 2011 dankbaar ontvangen, begin 2012 

wordt vervolgens een afroming in de subsidie aangekondigd tot weer het laagst 

ontvangen jaarlijkse bedrag.  

 

Plannen aanpassing van de boerderij. De aangekondigde subsidieverlaging brengt de 

continuïteit van de kinderboerderij – in haar huidige hoedanigheid – in gevaar. De kosten 

van (levens)onderhoud zullen nu de inkomende gelden weer overstijgen, ondanks alle 

mooie acties die jaarlijks door vrijwilligers gehouden worden.  

Het bestuur steekt veel tijd en zorg in het ontwikkelen van nieuwe ideeën en activiteiten 

om de kinderboerderij meer zelfvoorzienend te maken. Voor de 50.000 blije bezoekers 

per jaar moet de kinderboerderij draaiende blijven.  

De enige manier om nieuwe mogelijkheden aan te boren voor meer inkomsten, zal zijn de 

boerderij een multifunctionele status te geven om deze breed te kunnen exploiteren. 

Hiervoor zal de gebruikersvergunning moeten worden gewijzigd en zal er een rigoureuze 

verbouwing moeten plaatsvinden, waarin goede aandacht is voor comfort, overzicht en 

hygiëne. Samen met een architecten bureau is een verbouwplan van de stalruimte 

gemaakt. De verbouwing kost uiteraard geld. Het vinden van voldoende financiën kan niet 

zonder hulp van de eigenaar van het pand, de gemeente. 

Met de gemeente zijn het afgelopen jaar, op ambtelijk niveau, diverse gesprekken 

gevoerd over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van onze plannen. 

Begin 2013 zullen de plannen ingeleverd worden en kunnen we hopelijk een start maken 

met de uitvoering van onze plannen. 

 

8   PROFESSIONALISERING 

 

Communicatie. Zoals vermeld in de inleiding is in juli het bestuur uitgebreid met een 

bestuurslid dat de communicatie als taak op zich heeft genomen. Deze werkzaamheden 

verricht zij ook beroepshalve, dus met deze welkome verrijking hebben we expertise in 

huis. Dit bestuurslid heeft als aandachtsgebied de communicatie met en naar alle 

belanghebbenden van de kinderboerderij – donateurs, sponsoren, overige 

geïnteresseerden – meer te structureren en de frequentie van deze communicatie te 

verhogen. Zo worden nu meer verschillende doelgroepen aangesproken door onder meer 

het opzetten van een Facebookpagina en een Twitteraccount. 

 

Aanpassingen op weg naar ‘Keurmerk Kinderboerderijen’. Wij zijn druk doende op 

termijn het keurmerk te behalen. Hiervoor zijn de hoogste hobbels inmiddels genomen. 

In 2012 is het gedeelte hygiëne afgerond. Een keurmerk eis is dat “de menselijke en 



dierlijke keten” gescheiden moet zijn. De dieren leven niet meer in de boerderij, maar in 

stallen buiten de boerderij, het voer en het hooi/stro is buiten de boerderij opgeslagen 

en er is een centrale plaats voor de bezoekers om de handen te wassen. 

 

´Bijscholing´. Het bestuur woont diverse workshops bij neemt deel aan cursussen om  

op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen . Hiervoor is deelgenomen aan o.a. 

enkele workshops/ cursussen door Welnuh en SESAM Academie. [fondsenwerving] 

Via deze workshops en cursussen worden overigens vaak contacten gelegd die heel 

positief kunnen zijn voor de boerderij. Zo is een gratis ‘groenadvies’ verkregen van ‘Tuin 

Natuurlijk’ in ruil voor naamsbekendheid op onze facebookpagina. 

 

 

9 DUURZAAMHEID 

 

Wecycle. Vanaf november 2012 is de kinderboerderij een inzamelpunt voor Wecycle 

geworden. Klein elektrisch/elektronisch materiaal (speelgoed, gereedschappen, 

huishoudelijke apparaten) kan hier worden ingeleverd. Ook spaarlampen, ledlampen en 

TL-buizen kunnen worden ingeleverd. Hieraan is bekendheid gegeven in diverse media.  

De boerderij ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding. 

 

Ecotuin. De ecotuin wordt al sinds de aanleg gebruikt voor educatieve activiteiten en is 

daarnaast vrij toegankelijk voor bezoekers van de kinderboerderij. Het beheer van de 

ecotuin is overgenomen door Theo Leusink. 

 

10   EXTRA INKOMSTEN EN ARBEID 

 

Konijnen/caviahotel. In de vakanties wordt gezorgd, dat er diverse hokken klaar staan 

voor logerende cavia’s en konijnen. Dit dierenhotel heeft in 2012 een práchtig bedrag 

opgebracht; dit kunt u lezen in het financiële jaarverslag 2012 (dierenverkoop). 

 

Extra arbeid en materialen. De goededoelenvereniging Kiwanis heeft mankracht en 

materiaal beschikbaar gesteld voor praktische aanpassingen aan hokken en paden. ‘NL 

Doet’ heeft haar steentje bijgedragen. Bedrijven – zoals bouwbedrijf van Rhenen en 

DELA – zetten belangeloos mankracht en materialen in. Albert Heijn stelt koekjes, 

chocomel en frisdrank beschikbaar tijdens evenementen. Het is geweldig hoe bewoners,  

bedrijven en serviceclubs van Driebergen e.o. hun bijdrage leveren aan het onderhoud en 

voortbestaan van de boerderij. 

 

Kinderfeestjes. Al geruime tijd is het mogelijk (kinder)feestjes op de boerderij te 

houden. Steeds meer wordt er enthousiast gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Het 

is laagdrempelig en voor nagenoeg een ieder bereikbaar, omdat eigen meegebrachte 

dranken en lekkernijen genuttigd mogen worden. Het enige dat betaald dient te worden 

is de huur van de boerderij per uur.  

 

Evenementen. Het schaapscheerdersfeest brengt ieder jaar een mooi bedrag op. Voor 

de diverse onderdelen – springkussen, loterij, broodjes bakken, kaarsen maken, 

pannenkoeken, etc. – wordt per onderdeel een klein bedrag gevraagd; alle kleine 

bedragen geven toch vaak een resultaat van rond € 800,--. Dierendagbezoek, 

Sintbezoek, Nacht-van-de-Nacht etc. geven vaak een mooi onverplichte opbrengst in 

‘het paard’ (metalen paard, waarin donaties kunnen worden achtergelaten). 



 

11 Tot slot 

 

 

Het bezoekersaantal is indrukwekkend en breidt zich alleen maar uit. De 

kinderboerderij is een gezellige ontmoetingsplaats; niet alleen binnen Driebergen zelf, 

maar ook vanuit de omringende dorpen. Zéker voor de kinderrijke buurt – waarin de 

boerderij is gelegen – is het een sociale ontmoetingsplaats voor jong en oud(er). 

Heerlijk genieten op het terras terwijl de (klein)kinderen veilig spelen in de speeltuin, 

contact maken met de dieren in de weiden of crossen op de skelterbaan. Een plezierig en 

ontspannen uitje voor iedereen. IJsjes, koffie, thee, frisdrank, chips of koekjes (tegen 

betaling) ter beschikking.  

 

Heel graag willen wij door met onze plannen, om deze prachtige ontmoetingsplaats in 

stand te kunnen houden. Wij hopen dan ook dat de boerderij een financieel zekere 

toekomst tegemoet gaat. 

 

 

 

 

 

Driebergen-Rijsenburg, 25 april 2012 


