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01 januari 2015

Doelstelling kinderboerderij:
De stichting heeft ten doel:
Het vormen van een ontmoetingsplaats voor mensen van alle leeftijden in een
omgeving met verzorgde dieren.
l Educatie van kinderen met betrekking tot de omgang met en verzorging van
dieren.
l Het organiseren en houden van pedagogische activiteiten.
l Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
l

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
l Het werven van sponsors, donateurs, subsidies en fondsen.
l Gebruik te maken van alle tot haar beschikking staande middelen om de
aandacht te vestigen op haar missie.
l Het verrichten van alle handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk en behartigt met haar werkzaamheden het
algemeen belang.

Deze doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten van de stichting welke op 20 mei
2015 zijn gepasseerd.

Vrijwilligers en Beloningsbeleid
Bij de Stichting Kinderboerderij Noordwijk zijn alleen vrijwilligers actief.
De Stichting wordt geleid door het bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris,
penningmeester en algemeen bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor
het beleid en de financiën. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere
vastgelegd in de statuten.
De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding.
Eisen aan vrijwilligers
De stichting hanteert de volgende uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk.
l Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
l De vrijwilliger ondersteunt de doelstellingen van de kinderboerderij.
l De vrijwilliger voert zijn taken met passend enthousiasme uit, is vriendelijk
naar andere vrijwilligers, medewerkers en bezoekers.
l De vrijwilliger gaat rustig en respectvol met dieren om.
l De vrijwilliger werkt netjes zodat de werkzaamheden op een veilige,
hygiënische en verantwoorde wijze worden uitgevoerd.
l De vrijwilliger is bereid tot samenwerking en overleg.
l De vrijwilliger levert een VOG aan, indien dit wordt verzocht.

Activiteiten
De kinderboerderij wordt een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaats, waar
allerlei doelgroepen zich welkom voelen. Belangrijke trekkers zijn uiteraard de dieren,
maar onze opzet is dat er ook leuke, recreatieve activiteiten aangeboden gaan

