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1 Inleiding 
De Kinderboerderij heeft in 2010 normaal gefunctioneerd, vrijwel alle voorgenomen 

plannen zijn uitgevoerd en voor het eerst in vele jaren waren er geen grote financiële 

zorgen. De subsidie-uitbreiding van de gemeente heeft een positief effect gehad op het 

totale functioneren van de boerderij. De dieren hebben, zoals altijd, een goede 

verzorging gekregen. De bezoekersfaciliteiten konden worden verbeterd en uitgebreid.  

 

Aan het terreinonderhoud is veel aandacht besteed. De educatieve activiteiten worden 

nu aangestuurd door een professionele, betaalde beroepskracht. 
 

Onze grote wens, uitbreiding van de uren van de beheerder, kon (nog) niet gerealiseerd 

worden. Een organisatie als de kinderboerderij, die druk doende is zich verder te 

professionaliseren (wat ook landelijk als zeer wenselijk wordt gezien), kan op termijn 

niet zonder een fulltime beheerder. Een boerderij waar zeven dagen per week dieren 

moeten worden verzorgd, waar bezoekers graag willen dat de openingstijden verruimd 

worden(bijvoorbeeld in het weekend), en waar de overheid steeds meer wet- en 

regelgeving op het gebied van dieren houden en verzorgen voorschrijft, vraagt om 

continuïteit in de bedrijfsvoering.  

 
2 Bestuur 
Op 1 januari 2010 bestond het bestuur van de Kinderboerderij uit de volgende personen: 
Ilse Burgers   vicevoorzitter 
Ronald Nan   penningmeester 
Katka Kolmas   secretaris 
Judith Warmerdam  lid externe contacten 
 

In de loop van het jaar trad een nieuwe voorzitter aan, waarna de vicevoorzitter aftrad, 

en trad een nieuwe penningmeester aan. 
Vanaf 15 september 2010 bestaat het bestuur van de Kinderboerderij uit de volgende 

personen. Er staat nog 1 vacature open: 
Jannie Foekens  voorzitter 
Peter Muller   penningmeester 
Katka Kolmas   secretaris 
Judith Warmerdam  lid externe contacten 
 

3 Bestuurszaken 
Wisselingen in het bestuur 
Begin januari geeft Ronald Nan aan dat hij wil aftreden als penningmeester, hij voelt 

zich niet thuis in een club met zo'n krap budget. Hij blijft aan totdat we een nieuwe 

penningmeester hebben gevonden. Op 28 april vragen wij op verzoek van Ronald 

toestemming aan het college voor de vorming van een bestemmingsreserve. Dit blijkt 

echter geen geldige aanvraag te zijn. In oktober geven we aan dat we geen aanvraag 

zullen doen voor 2011. 

 

Op 15 april treedt Jannie Foekens aan als voorzitter van het bestuur, wat betekent dat 

Ilse Burgers aftreedt als vicevoorzitter. We bedanken Ilse voor haar jarenlange inzet 

als penningmeester (7 jaar). We nemen als bestuur afscheid van haar, ze blijft nog wel 

actief als vrijwilliger. 



 4

Op 15 september treedt Peter Muller aan als penningmeester. Het bestuur bedankt 

Ronald Nan voor het werk dat hij gedurende een jaar heeft verzet en wenst hem het 

beste toe. Judith Warmerdam heeft zwangerschapsverlof van half juli tot half oktober. 

 

Personeel 

Beheerder, 20 uur per week 
Lottie heeft in januari een loonsverhoging gehad en de pontkosten die Lottie heeft 

gemaakt, werden vergoed. In april meldt Lottie dat ze het rustiger aan moet doen, de 

dokter heeft een burnout geconstateerd. Ze zegt haar werk op een geitenboerderij op. 

Het bestuur spant zich in om een pensioen voor Lottie te regelen. Er is wel een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering voor beide betaalde krachten afgesloten. 

 

Specialist natuur- en milieueducatie, 3 uur per week 
In april nemen we voor drie uur per week een specialist natuur- en milieueducatie in 

dienst. Deze onderhoudt de contacten met scholen, gemeente en andere natuur- en 

milieuvoorzieningen en stuurt vrijwilligers aan bij het geven van educatieve lessen. Op 

dit moment wordt deze functie vervuld door Jasione van Esch uit Driebergen.  

 

Plan van aanpak 
Het bestuur werkt volgens het plan van aanpak en de visie zoals opgesteld in 2009. 

Verschillende werkzaamheden zijn ondergebracht in commissies die rapporteren aan het 

bestuur. Dit werkt goed, al missen we nog steeds een vrijwilligerscoördinator. Deze taak 

wordt voorlopig waargenomen door de voorzitter. Ook de realisering van het 

inrichtingsplan vordert gestaag. Op basis van dit plan wordt een projectenboek gemaakt 

waarmee nieuwe sponsoren worden geworven.  

 

Samenwerkingsverbanden 
IVN 
Begin 2010 wordt bekend dat de aangrenzende IVN-tuin te weinig vrijwilligers heeft 

voor het onderhoud en gaat sluiten. De kinderboerderij maakt al gebruik van deze tuin 

voor natuureducatie. In het meerjareninrichtingsplan van de kinderboerderij is op eigen 

terrein een ecotuin gepland die samen met de bestaande IVN-tuin voor natuureducatie 

aan kinderen zou worden gebruikt - een belangrijk argument voor wethouder Elisabeth 

van Oostrum om de hogere subsidie te verdedigen in de gemeenteraad. We vinden het 

een mooi moment om samen met buurman Champ'Aubert nog eens na te denken over 

gebruik van het hele terrein aan de Boterbloem. We nemen in april contact op met IVN 

en de gemeente over de IVN-tuin. De gemeente staat positief tegenover een 

herwaardering van het hele gebied en behoud van IVN-tuin, maar kan hierin door 

personeelsgebrek geen actieve rol spelen. Uit gesprekken met Champ'Aubert blijkt 

echter dat Champ'Aubert hele andere plannen heeft met deze tuin, namelijk op die 

plaats een terras aanleggen.  

 

Op 18 en 27 november worden de planten uit de voormalige IVN-tuin overgezet naar de 

ecotuin van de kinderboerderij. Afgesproken is dat IVN 4x per jaar de kantine van 

Philadelphia gaat gebruiken voor vergaderingen. Ze betalen in natura (educatielessen). 

 

Champ'Aubert 
Sinds 2009 is op verzoek van Champ'Aubert onze hoofdingang (uitkomend op de 

parkeerplaats van Champ'Aubert) gesloten. Dit is voor de kinderboerderij een 

onwenselijke situatie, maar Champ'Aubert meent als eigenaar van de parkeerplaats dat 
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het gevaarlijk is dat kleine kinderen over het drukke parkeerterrein naar de 

kinderboerderij gaan. Deze situatie blijft ook in 2010 bestaan. Doorgang voor 

leveranciers van de kinderboerderij is overigens gegarandeerd. Tijdens de aangename 

bijeenkomst van de twee besturen in oktober is wederzijds de intentie uitgesproken 

gezamenlijk te streven naar een goede samenwerking. We presenteren ons in een 

verzamelmap die Champ'Aubert naar relaties en prospects stuurt.  

 

Architectenbureau WiM  
Loes Willemse van het architectenbureau WiM maakt een ontwerp voor onze 

skelterbaan en denkt mee over de inrichting van het terrein van de kinderboerderij. 

 

Keurmerk 
De kinderboerderij werkt gestaag aan het behalen van het keurmerk. In september 

heeft Inger van der Laan, adviseur van SKBN, een bezoek aan de kinderboerderij 

gebracht. Haar conclusie was dat onze boerderij in wezen een stal is en dus 

onverenigbaar met het voeren van een winkeltje, het organiseren van 

verjaardagsfeestjes en ontvangst met traktatie van schoolklassen. Ook de huidige 

keuken/verblijfsruimte voor vrijwilligers kan niet op die manier in een stal zijn 

ondergebracht. Begin 2011 worden de drie verschillende bestaande keurmerken 

vervangen door 1 keurmerk: keurmerk kinderboerderijen. Een groot deel van de 

vereisten voor dit keurmerk is wettelijk verplicht (hygiëne, arbo), andere wenselijk. Als 

wij dit keurmerk willen halen, zullen we alle dieren buiten de boerderij moeten 

onderbrengen. Architectenbureau WiM heeft hierover met ons meegedacht en een 

globale indeling van het terrein bedacht. In de huidige schapenwei komt een stal annex 

hooischuur te staan waarin de geiten en varkens worden gehuisvest. De schapen 

verhuizen naar de huidige geitenwei en kunnen in de oude stal terecht. De boerderij is 

dan leeg en kan volledig als bezoekersruimte worden ingericht. Voor de nieuw te bouwen 

stal/hooizolder moet wel een vergunning worden aangevraagd en financiering worden 

geregeld. 

Tijdens de vrijwilligersavond in september ontvouwt het bestuur de plannen voor het 

keurmerk. Diverse vrijwilligers bieden aan mee te helpen. 

 

Subsidieaanvraag 
In november 2009 wees de gemeente ons voor 2010 een budgetsubsidie van 10.000 euro 

toe. Voor de andere 10.000 konden we een incidentele subsidie aanvragen. Dat is op 2 

december gebeurd. Eind december is deze aanvraag door het college goedgekeurd, in 

april 2010 door de gemeenteraad. 

 

Vanaf 2011 is er extra budget beschikbaar voor de kinderboerderij. Dit is in de 

meerjarenbegroting 2010-2013 opgenomen, die 29 oktober 2009 door de gemeenteraad 

is vastgesteld. Hiervan zijn we door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling via e-

mail op de hoogte gesteld. Voor 2010 moest er nog wel extra budget worden gevonden. 

Het college heeft het voorstel van wethouder Elisabeth van Oostrum voor een eenmalige 

extra subsidie voor 2010 in december goedgekeurd. In april 2010 volgde goedkeuring 

door de raad.  
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4 Vrijwilligers 
In hebben 2010 hebben wij 3 vrijwilligersavonden georganiseerd. Op zo'n avond komen 

eerst mededelingen van het bestuur en de commissies aan bod, daarna volgt een 

gezellige borrel. 

 

In juni is een groep cliënten en medewerkers van Philadelphia en enkele vrijwilligers van 

de kinderboerderij naar Apenheul in Apeldoorn geweest, voor de landelijke 

vrijwilligersdag georganiseerd door de SKBN. 

 

In januari heeft de beheerder Lian van Ginkel en voerkind Floortje als 

Kinderboerderijkanjers van het jaar opgegeven bij SKBN. Zij hebben helaas niet 

gewonnen. Verder hebben zich twee nieuwe vrijwilligers aangemeld, vier hebben 

opgezegd en twee zijn lange tijd uit de running. 

 

Monique Bestman, vrijwilliger en onderzoeker pluimvee, heeft een cursus kippenhouden 

gegeven op de boerderij. Op 18 oktober heeft een aantal vrijwilligers een bezoek 

gebracht aan de kinderboerderij in Culemborg, waar de vader van onze eigen beheerder 

de scepter zwaait. 

 

5 Donateurs 
In 2010 hadden we 250 donateurs. Zij betalen een vast bedrag per jaar. In ruil 

ontvangen zij 2x per jaar een nieuwsbrief. Bezoekers doneren ook incidenteel contant 

geld in een spaarpot (het paard) die op de kinderboerderij staat. 

 

6 Sponsors 
We hebben veel geld en hulp gekregen van oude en nieuwe sponsors. Zo heeft 

biljartvereniging De Krim ons hun prijzengeld geschonken, heeft de lokale afdeling van 

het CDA een activiteitenmiddag op de boerderij georganiseerd, hebben Super de Boer 

(nu C1000) en Hans van Vugt (nu De Mol Drankenspecialist) ons de opbrengst van de 

actie Heuvelrugwijn geschonken, heeft de heer Van Asch de bestrating van ons terrein 

opgeknapt, heeft het huurderscollectief van woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen ons 

de uitgespaarde portokosten geschonken, heeft de afdeling beleidsondersteuning van de 

KLPD een dag bij ons geklust, heeft Champ'Aubert ons de inventaris van de voormalige 

IVN-tuin geschonken, heeft de Stichting Heuvelrugfonds samen met stratenmaker Van 

Rijnsoever de stoep bij de ezelwei afgemaakt, heeft de Stichting ASR Foundation ons 

een laptop geschonken, heeft Loes Willemse van architectenbureau WiM een 

ontwerpschets voor de te bouwen fiets-/skelterbaan gemaakt, heeft de stichting Umah-

hai onze duiventil gerepareerd, heeft de gemeente een deel van het nieuwe sanitair 

bekostigd, en heeft de Soroptimistclub Heuvelrug het resterende bedrag voor het 

sanitair betaald. 
Een logo van onze sponsors hangen wij op een groot informatiebord bij de ingang van de 

Hoendersteeg. Daarnaast vermelden wij de sponsors op onze website en in onze 

tweewekelijkse informatierubriek in de lokale pers. 
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7 Dierenbestand 
Wat de dieren betreft was 2010 een rustig jaar.  
 
Pluimvee 
Op de kinderboerderij lopen verschillende rassen kippen. Zo lopen de Brahma’s lekker te 

scharrelen in de wei. In het voorjaar hebben we een nieuwe kalkoenhaan gekregen. 

Helaas hebben de kalkoenen geen kuikentjes uitgebroed. Wel hebben we kuikentjes te 

logeren gehad. Ze trokken veel bekijks van alle bezoekers. De kippen in de binnenhokken 

hadden veel last van bloedluis tijdens het warme weer. Door regelmatige behandeling 

hebben we dit echter snel onder controle gekregen. 
 
Varkens 
Mickey en Qwast hebben in de zomer in de geitenwei gelopen en zijn daardoor een stuk 

toegankelijker voor het publiek. De dierenarts is een keer geweest om de hoeven van 

Qwast te knippen en gaf het advies om hem meer hooi te voeren vanwege overgewicht. 
 
Ezels 
Bas en Tommy lopen al jaren op de kinderboerderij. Ze zijn dit jaar niet ingezet tijdens 

het schaapscheerdersfeest. Er wordt te weinig met hen geoefend waardoor het niet 

veilig is voor kinderen om een rondje op de ezels te rijden. 
 
Schapen 
In 2009 zijn de schapen niet gedekt i.v.m. Q-koorts. Daardoor hadden we geen 

lammetjes in 2010. Alle schapen waren ook dit jaar ingeënt tegen Q-koorts en mochten 

dus wel gedekt worden in het najaar. Hiervoor hebben we een bruine ram geleend. 
 
Geiten 
Ook de geiten kregen geen lammetjes dit jaar en zijn wel ingeënt tegen Q-koorts. In het 

najaar konden ze wel worden gedekt. Hiervoor hebben we een Nubische bok en een witte 

bok aangeschaft van een kinderboerderij in Den Haag. Deze bokken zijn CAE en CL vrij. 

Deze gezondheidsprogramma’s willen wij ook aanvragen, vandaar de keuze voor de 

aanschaf van deze bokken. De dwergbok hadden we nog van het jaar ervoor. 
 
Konijnen en cavia’s 
Veel verschuivingen in ons konijnen- en caviabestand. Een paar sterfgevallen door ziekte 

en ouderdom. Onze Vlaamse reus is overleden door rugletsel maar een paar dagen later 

is er een nieuwe gekomen. 
De cavia’s hebben drie nestjes gekregen. De jonkies hebben we allemaal verkocht. De 

vakantieopvang zat in de zomervakantie vol. Alle opvanghokken waren bezet en zelfs de 

losse hokken in de wei werden bewoond door logeerkonijnen. Dit levert extra 

opbrengsten op voor de kinderboerderij. In totaal hebben we ong. 25 konijnen en 6 

cavia's mogen verwelkomen tijdens de zomervakantie.  
 

8 Stages 
Sinds 2009 hebben we geen Aequor-certificaat meer omdat er niet 36 uur per week een 

beheerder in dienst is. Dit houdt in dat we geen beroepsgerichte stagiaires meer op de 

kinderboerderij hebben. Dit vinden wij uiteraard erg jammer en een groot gemis.  
Er hebben veel middelbare scholieren bij ons gewerkt in het kader van de verplichte 

maatschappelijke stage. Hiervoor werken wij samen met de Stichting Welnuh die 

stageplekken voor de scholieren bemiddelt. 
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9 Educatie en scholenbezoek 
Educatief medewerker 
Voor de educatiecommissie stond 2010 vooral in het teken van de nieuwe educatieve 

medewerker. In het voorjaar hebben 15 kandidaten gereageerd op onze vacature voor 

een specialist natuur- en milieueducatie voor 3 uur per week. Aanvankelijk dachten we 

een geschikte kandidaat te hebben, maar vlak na de zomervakantie bleek dat toch niet 

zo te zijn en heeft hij het contract beëindigd. Er zijn wederom 3 kandidaten op gesprek 

geweest en er is een nieuwe medewerkster aangenomen: Jasione van Esch. Zij is in 

oktober begonnen met het verder ontwikkelen van de kleuterlessen en het bezoeken van 

alle directeuren van de basisscholen in Driebergen. We hopen dat er in 2010 meer 

scholen naar de kinderboerderij gaan komen. 
 

Behalve kinderen spelenderwijs laten kennismaken met dieren en het bieden van een 

ontmoetingsplek tussen jong en oud, een activiteit die wij het hele jaar door aanbieden, 

hebben de volgende activiteiten plaatsgehad. 
 
Binnenschoolse educatie 
De kinderboerderij heeft met het team NMC van de Milieudienst Zuidoost Utrecht in 

2009 de kleuterles 'Jong Leven' ontwikkeld. In het voorjaar van 2010 hebben 6 klassen 

van 3 basisscholen uit Driebergen de les gevolgd.  
De leerlingen bekijken en knuffelen de dieren en mogen meestal na afloop ook nog even 

spelen in onze speeltuin. 
 

De educatief medewerkster is bezig om zoveel mogelijk kleuterklassen van alle 

basisscholen uit Driebergen de kleuterles te laten volgen in het voorjaar van 2011. Ook 

zal het educatieve programma uitgebreid worden met een les voor de groepen 3 en 4 in 

het najaar. 
 
Buitenschoolse educatie 
 
Dierendag 
Kinderen hebben een feestmaal voor de dieren gemaakt, alle stallen extra goed 

schoongemaakt en de ezels en geiten geborsteld. 
 
Ecokids 
In het voorjaar van 2010 is besloten om te kijken of er bij de buitenschoolse opvang 

belangstelling is om aan een ecokidsprogramma deel te nemen. Helaas is dit in 2010 nog 

niet van de grond gekomen vanwege de perikelen met het aannemen van een educatief 

medewerker. De voorbereidingen voor 2011 zijn eind 2010 gestart door de nieuwe 

educatief medewerkster.  
 
Voercursussen 
Er zijn regelmatig kinderen die belangstelling hebben om te leren hoe ze de dieren 

moeten voeren op de kinderboerderij. Voor die kinderen organiseert een vrijwilliger 

voercursussen. In groepen van maximaal 4 kinderen leren de kinderen in 4 bijeenkomsten 

het vak van dierenvoerder. In 2010 zijn er 4 voercursussen gegeven. 
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Speelweek 
In augustus heeft Thea Jelier namens de kinderboerderij een ecokidsles over bomen 

gegeven tijdens de Driebergse Speelweek. Er namen 10 kinderen deel en de activiteit is 

beschreven in de Speelweekkrant. 
 

10 Publiciteit en informatie 
Vanaf 10 september 2009 hebben wij tweewekelijks een rubriek van een kwart pagina in 

de Stichtse Courant en dit is in 2010 voortgezet. De communicatiecommissie levert de 

tekst aan. Een vaste kolom in het rubriekje is gewijd aan de 'vrijwilliger van de week'. 

Alle vrijwilligers zijn inmiddels aan de beurt geweest. Het rubriekje wordt ook erg 

gewaardeerd in Driebergen.  
 

De commissie houdt ook de website bij, verzorgt de inhoud van het infobord bij de 

ingang en hangt meerdere keren per jaar een planning en een agenda op voor het publiek 

en voor de vrijwilligers. 
De commissie heeft bij diverse eigen activiteiten gezorgd voor publiciteit in de 

Nieuwsbode, Heuvelrugnieuws en de Stichtse Courant.  
Ook zorgt de commissie voor de voorjaars- en najaarsnieuwsbrief naar 

donateurs/sponsors/adoptanten. 
Alle vrijwilligers ontvangen maandelijks een interne nieuwsbrief. 
Verder heeft de commissie het beschrijvende en financiële jaarverslag verzonden naar 

alle vrijwilligers, sponsoren, donateurs en adoptanten.  
 

Op 17 mei is een groot artikel in de Nieuwsbode verschenen n.a.v. het 30-jarig bestaan 

van de kinderboerderij. 
 

Op 3 juni is op de voorpagina van de Stichtse Courant een groot verslag over het 

schaapscheerdersfeest verschenen en werd er gewag gemaakt van onze plannen met de 

IVN-tuin. 
 

11 Werkzaamheden 
In maart is het zand in de zandbak aangevuld. 
De speeltuin is in oktober gekeurd en een aantal speeltoestellen is opgeknapt. 
De gemeente heeft de grote deuren naar het terras hersteld.  
De duiventil is gerepareerd. 
Stichting Heuvelrugfonds heeft in augustus de bestrating afgemaakt, met hulp van een 

stratenmaker uit Amersfoort.  
 

In september heeft een groep van 25 medewerkers van de afdeling 

beleidsondersteuning van de KLPD Driebergen bij ons geklust. Tussen 12 en 16 uur 

hebben ze 1) schutting en tegels achter de schapenstal geplaatst 2) hekwerk rond 

eendenvijver weggehaald 3) klimtoestel voor geiten in de geitenwei gerepareerd 4) 

banden rond de zandbak geplaatst en aanwezige trottoirbanden uitgegraven 5) gras in 

het grasveld van de speeltuin aangevuld 6) glijbaan, picknicktafel en staldeuren 

geschilderd 7) graskanten afgestoken 8) stof van plafond en muren verwijderd 9) 

winkeltje, ramen, wipkippen, speelgoed, kuipstoelen en voerbakken gesopt.  
 

In december is nieuw sanitair aangelegd. 
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12 Activiteiten 
In maart organiseerde het CDA een campagneactie bij ons met springkussen en 

pannenkoeken voor de kinderen. De opbrengst was voor de kinderboerderij. 
 

De zaterdag voor Pasen zijn ongeveer 30 kinderen op de kinderboerderij enthousiast op 

zoek gegaan naar (chocolade) paaseitjes. Het was de tweede keer dat deze activiteit 

georganiseerd werd. Het was wederom een succes, veel chocoladesnoetjes en tevreden 

gezichten bij jong en oud!  
 

Op 10 juli heeft het IVN een waterbeestjesdag op de kinderboerderij georganiseerd. Er 

kwamen ongeveer 10 kinderen op af en er is een stukje over geschreven in de Stichtse 

Courant. 
 
Schaapscheerdersfeest 
Het schaapscheerdersfeest viel dit jaar op zondag 30 mei. De opening werd verricht 

door wethouder Tim Verhoef. Opbrengst viel tegen, waarschijnlijk door het weer en de 

hogere kosten (30-jarig bestaan) en de lagere prijs van de lootjes. 
 
Dierendag 
Op maandag 4 oktober hebben we dierendag gevierd. De kinderen hebben een feestmaal 

voor de dieren bereid.  
 
Sinterklaas  
De Sint kwam dit jaar op 13 november. In afwachting van zijn komst werden de kleinste 

kinderen getrakteerd op een poppenkastvoorstelling. We hebben dit jaar geen podium 

opgebouwd, de Sint nam plaats op strobalen. 
 
Koninginnedag 
We stonden weer met onze kraam op 7 plekken. De opbrengst was goed. 
 
Kinderfeestjes 
Ouders kunnen buiten de openingstijden op de kinderboerderij terecht voor een 

kinderfeestje. Wij zorgen dat alles open is en verkopen desgewenst ijs en drinken. 

Verder doen ouders alles zelf, onder supervisie van iemand van de kinderboerderij. Dit is 

een populaire activiteit die veel extra geld in het laatje brengt. 
 

13 Samenwerking Philadelphia 
Gedurende 2 dagen per week voeren cliënten van zorginstelling Philadelphia 

werkzaamheden uit op de kinderboerderij. Dit doen zij onder begeleiding van een 

groepsleidster van Philadelphia en tot volle tevredenheid van onze beheerder, Lottie 

Brosky. Dit neemt ons veel werk uit handen, omdat wij tijdens die twee dagen geen 

vrijwilligers hoeven in te zetten voor het voeren van dieren en het uitmesten van stallen. 
 

14 Bezoekers 
Uit diverse tellingen blijkt dat de kinderboerderij 10.000 tot 15.000 bezoekers per jaar 

trekt. Vooral met mooie dagen is het bijzonder druk op het terras. 
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15 Tot slot 
Dankzij extra subsidie is de financiële toekomst van de kinderboerderij zekergesteld - 

in 2010 hebben wij geen verlies meer. Dankzij de subsidie hebben we bovendien een 

start kunnen maken met het aanbieden van educatieve activiteiten.  
 

Voor de financiën leunt het bestuur echter niet alleen op de gemeente. Een groot deel 

van de inkomsten wordt opgebracht met diverse activiteiten die gedurende het jaar 

door de vrijwilligers worden georganiseerd. Dit trekt een grote wissel op alle 

vrijwilligers. Gelukkig was de inzet van alle vrijwilligers weer enorm.  
 

De derde inkomstenbron zijn de donateurs en sponsoren. De sponsoren kunnen hun naam 

verbinden aan afzonderlijke projecten uit ons projectenboek. Dit boek bevat projecten 

uit het inrichtingsplan dat wij voor de komende jaren hebben opgesteld. Ook hier is het 

enthousiasme groot en is reeds veel bereikt. 
 

In 2011 gaan wij verder op de ingeslagen weg en hopen wij uit te groeien tot de leukste 

kinderboerderij van de Heuvelrug. 
 

Driebergen-Rijsenburg, april 2011. 
 


