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Voorwoord van de voorzitter
Beste lezers,
Wat een fantastische kinderboerderij is er afgelopen jaar neergezet door vele vrijwilligers en
leveranciers. Ook veel dank aan alle sponsoren, zij hebben bij heel veel inkopen een bijdrage
geleverd door kortingen te verlenen. Wij danken eveneens de samenwerking met de gemeente
Noordwijk. Gezamenlijk hebben we het geld bij elkaar gebracht. En wat is het mooi geworden!
En wat ben ik er trots op!
De kinderboerderij bestaat uit een vlindertuin, een theehuis, een apart gedeelte voor de
biggetjes en de konijnen, 3 mooie stallen voor de dieren, een geweldig kippen verblijf, een
fantastische weide voor de pony’s, de geitjes en de koe. De kinderen kunnen heerlijk over
banjeren en rondfietsen.
Het doet mij deugd dat deze mooie plek, waar jong en oud elkaar ontmoeten voor een gezellig
onderonsje, veel aanloop heeft. Met een kopje koffie of thee in de hand wordt er verre
geschiedenisverhalen over Noordwijk opgehaald of een bevallingsverhaal doorgenomen. De
leeftijden van de bezoekers variëren sterk en dat is 1 van de vele mooie kernwaarden van deze
kinderboerderij, die een centrale ligging in de gemeente heeft.
Vanaf 1 november 2017 is de kinderboerderij open. Het was een geweldig openingsfeest in
oktober! Sponsoren hebben ervoor gezorgd dat er een prachtige tent stond met hapjes en
drankjes. Heel veel geïnteresseerden kwamen allen een kijkje nemen op deze mooie plek. In
samenspraak met de omwonenden en de gemeente is er een overeenkomst gesloten over het
gebruik van de kinderboerderij.
In het theehuis zijn er door vele kinderen knutselwerkjes gemaakt in het thema van Sint, Kerst
of de Pasen. Kinderdagverblijven en primaire onderwijsinstellingen hebben hun weg gevonden
voor een educatief uitje naar de kinderboerderij waar de kinderen informatie wordt verstrekt
in de vorm van het omgaan met en de verzorging van dieren. De activiteiten zijn afgestemd
op de leeftijden van de kinderen. Al met al zijn er al behoorlijk wat activiteiten geweest om
trots op te zijn en is de naamsbekendheid in het dorp een feit.
Het beheer van de kinderboerderij wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De vrijwilligers doen
o.a. 2 x per dag voeren van de dieren en zij bemannen het theehuis. Daarnaast zorgen
dagelijks vrijwilligers voor een mooi en opgeruimde boerderij. Het is geweldig dat zo veel
mensen zich inzetten voor het beheer van de kinderboerderij. We zijn altijd op zoek naar
volwassen vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen de kinderboerderij geopend en
mooi te houden. De kinderboerderij is op 3 dagdelen geopend voor publiek. Op aanvraag kan
de kinderboerderij extra open gaan.
Met VSO Het Duin is een samenwerkingsovereenkomst. Studenten van deze school komen op
afgesproken tijden ervaring opdoen op de kinderboerderij. Teven is er een raamovereenkomst
met Welzijn Noordwijk.
Onlangs is een samenwerking gestart tussen de bibliotheek Noordwijk en de kinderboerderij.
De bibliothecaris leest aan de kinderen voor. Meer samenwerking met maatschappelijke
organisaties moedigt het bestuur van de kinderboerderij aan.
DUURZAAMHEID
Duurzaamheid vinden wij als kinderboerderij erg belangrijk. Tenslotte leven we allemaal van
de natuur. Bij de bouw hebben wij om deze reden gekozen voor zonnepanelen. Deze
zonnepanelen leveren ons veel energie op en de kosten zijn gering. Papier, glas en plastic
worden apart gescheiden. Voor de mest zijn er aparte afvalcontainers die wekelijks opgehaald
worden.
FINANCIËN EN BESTUUR
De opbrengsten van de kinderboerderij bestaat voor een heel groot deel uit giften van derden.
Hierbij kunt u denken aan sponsor acties, Fonds 1818, flessenacties, Afval loont etc. Jaarlijks
ontvangt de kinderboerderij een bijdrage van de gemeente voor de gedeeltelijke kosten van
de dieren en/of onderhoud van de kinderboerderij.
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We zijn ontzettend blij met de vrienden van de kinderboerderij. Deze vrienden doneren
jaarlijks een bedrag. Het adopteren van dieren levert eveneens gelden op. Van deze gelden
worden de dieren gevoed, ingeënt en andere verzorgende dienstverlenende aangelegenheden
betaald en verzorgingsmaterialen gekocht.
Aankomende periode staat er op de kinderboerderij weer mooie dingen te gebeuren. Zo zullen
de eerste lammetje geboren worden, de container op het grote grasveld verruild worden door
een geweldige houten schuilhut voor de buitendieren en de vlindertuin open gaan voor
publiek.
Op naar het voorjaar!
Danielle Leeman
Voorzitter kinderboerderij ‘t Schaapsherdertje
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1.

Verslag van het bestuur

Het jaar 2017 is voor de Stichting Kinderboerderij Noordwijk een belangrijk maar ook roerig
jaar geweest. Het is het jaar waarin de kinderboerderij van ideeën en een bouwtekening op
papier is uitgegroeid tot een prachtige locatie waar jong en oud samen komen en dieren met
veel liefde verzorgd worden. Wij als bestuur geven in dit hoofdstuk de activiteiten weer die in
2017 hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting. De
activiteiten zijn verdeeld in Bouw, Opening kinderboerderij, Dieren, Educatie en Financiën.

1.2

Activiteiten

Bouw en kinderboerderij in wording
2017 is het jaar dat in het teken heeft gestaan van de daadwerkelijke realisatie van de
Kinderboerderij. Dat wat 3 jaar lang een droom was is werkelijkheid geworden. Begin 2017
waren er nog veel onzekerheden, maar toen begin eind januari de benodigde vergunningen
waren afgegeven kon in mei 2017 eindelijk gestart worden met de bouw! Als snel verrezen de
contouren van ons mooie gebouw en met regelmaat stonden buurtbewoners en andere
Noordwijkers geïnteresseerd bij het hek te kijken! Enkele mijlpalen tijdens 2017:
- 17 mei 2017- Uitzetten bouwterrein
- 18 mei 2017 - Fundering uitgraven
- 29 juni 2017 - Hoogste punt en eerste steenlegging door initiatiefneemsters Marie-Alin
Alkemade en Annemieke Urlus.

-

Zomer 2017 - Diverse klusdagen met vrijwilligers
Augustus 2017 – toezegging bijdrage Fonds 1818 en extra bijdrage gemeente
Noordwijk, fondsenwerving via de actie ‘Draag uw steentje bij’
24 augustus 2017 – Rioolaanleg gevolgd door aanleg bestrating
September – aanleg GWE
23 september 2017 - Burendag: Er was een drankje ter kennismaking voor buren,
hierbij kregen zij als eerste de inrichting van het gebouw te zien
25 september 2017 - eerste nieuwe dieren (varkens)
20 oktober 2017 - Konijnen komen aan op de kinderboerderij
14 december 2017 - Tekenen beheersovereenkomst met Gemeente Noordwijk

5

Opening
Op 28 oktober was het dan eindelijk zo ver, de kinderboerderij kon geopend worden voor
publiek! Dit werd gevierd met een feestelijke opening met een hapje en een drankje! Het was
een mooie zonnige middag waarop velen een kennis hebben kunnen maken met de
kinderboerderij.

Dieren
Onze dieren zijn de belangrijkste bewoners van de kinderboerderij. Per februari 2018 hebben
wij de volgende inwoners: 3 varkens, 2 koeien, 3 schapen, 2 pony’s, 4 geiten, 3 cavia’s, 9
kippen, 11 konijnen. Deze omvang en samenstelling van de groep is wat ons betreft ideaal. Er
is voldoende diversiteit aan dieren, de dieren hebben voldoende ruimte op de locatie en er is
voldoende tijd en vrijwilligers om de dieren hun aandacht en verzorging te kunnen geven.

Educatie
Eén van de doelstellingen van de stichting is om educatie te bieden voor Noordwijkse
inwoners, zowel klein als groot. Hiervoor zijn specifieke afspraken gemaakt met scholen en
kinderdagverblijven uit Noordwijk en omstreken. Maar om educatief te zijn is het niet altijd
van belang om een programma op te zetten. Kinderen leren al door een bezoek te brengen
aan de kinderboerderij. De dieren en hun verzorging zijn hier een belangrijk onderdeel van.
Daarnaast kunnen kinderen zich aanmelden als ‘helpende handjes’, zij helpen onder
begeleiding van een volwassene mee om de dieren te verzorgen en ontwikkelen
verantwoordelijkheidsgevoel.
Samenwerkingen
De kinderboerderij zou niet kunnen bestaan zonder samenwerkingen. Er zijn diverse
samenwerkingen op het gebied van de exploitatie en educatie. Op het gebied van Educatie
zijn er samenwerkingen met scholen in Noordwijk Voor de exploitatie van de kinderboerderij
zijn er samenwerkingen met Afval Loont, Peut en WeCycle en de gemeente Noordwijk.
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Fondsenwerving
De exploitatie van de stichting wordt voor een groot deel ondersteund door giften van derden.
Diverse lokale ondernemers, scholen, rotary hebben in 2017 een gift gedaan. Daarnaast zijn
er een aantal éénmalige fondsen benaderd door de stichting om bij te dragen in de
investeringen in de bouw.
Om de giften ook in de toekomst te behouden heeft een team vrijwilligers een aantal leuke
acties bedacht zoals het adopteren van een dier en “vriend van de kinderboerderij”.
Financiën
De grootste bijdrage in de exploitatie komt jaarlijks van de gemeente Noordwijk. Met de
gemeente Noordwijk is een beheersovereenkomst afgesloten. Deze beheersovereenkomst
loopt tot 2020.
Activiteitencommissie
De stichting heeft een actieve activiteitencommissie. In 2017 hebben er rond de feestdagen
(knutsel) activiteiten plaats gevonden. Schoen knutselen, een kerststal maken en voorlezen
van een kerstverhaal.
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2.

Toekomst

2.2

Activiteiten

Dieren
Met de huidige bewoners van de kinderboerderij hebben wij een mooie mix van verschillende
dieren. De dieren hebben voldoende ruimte op de locatie en er is voldoende tijd en vrijwilligers
om de dieren hun aandacht en verzorging te kunnen geven. Hier verwachten wij in 2018 geen
grote veranderingen in.
Er zijn wel vergevorderde plannen om de huidige container te vervangen door een houten
schuilhut voor de dieren.
Educatie
Aankomend jaar willen we alle basisscholen uit Noordwijk uitnodigen voor een rondleiding en
een speurtocht op de kinderboerderij.
Samenwerkingen
De huidige samenwerkingen worden in het aankomende jaar gecontinueerd. Verder willen wij
een samenwerking aangaan met VSO het Duin zodat kinderen die daar naar school gaan, ons
kunnen ondersteunen bij het verzorgen van het terrein en de dieren.
Fondsenwerving
Het aankomende jaar verwachten wij geen grote investeringen te doen waarvoor specifieke
fondsen geworven moeten worden. Wij hopen ook in 2018 weer een beroep te kunnen doen
op de giften van bewoners en ondernemers in Noordwijk!
Activiteitencommissie
In 2018 willen we de activiteiten voor bezoekers uitbreiden en niet alleen samen laten hangen
met feestdagen. Daarnaast willen we graag een speurtocht uitzetten en meer activiteiten direct
met de dieren bedenken.
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3.

Organisatie

Stichting Kinderboerderij Noordwijk – Kinderboerderij ‘t Schaapsherdertje.
Bezoekadres:
Plaats:
Postadres:
Website:
E-mail:
Rechtsvorm:
Bankrekeningnummer:
KVK:
RSIN/Fiscaalnummer:
ANBI-status sinds:
Openingstijden:

3.1

Oude Zeeweg 3
Noordwijk
Dr. Hadriaan van Neslaan 136
2201GG Noordwijk
www.kinderboerderijnoordwijk.nl
info@kinderboerderijnoordwijk.nl
Stichting
NL61INGB0006832378
63385678
8552.13.188
1 januari 2015
Wintertijd - Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van 12.30u-16.30u
Zomertijd - Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van 12.30u-17.30u

Doelstelling

De stichting heeft statutair de volgende doelstelling:
o Het vormen van een ontmoetingsplaats voor mensen van alle leeftijden in een omgeving
met verzorgde dieren.
o Educatie van kinderen met betrekking tot de omgang met en verzorging van dieren.
o Het organiseren en houden van pedagogische activiteiten.
o Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
o Het werven van sponsors, donateurs, subsidies en fondsen.
o Gebruik te maken van alle tot haar beschikking staande middelen om de aandacht te
vestigen op haar missie.
o 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.

3.2

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Kinderboerderij Noordwijk bestaat geheel uit vrijwilligers en
wordt gevormd door de volgende personen:
Voorzitter:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

mevr.
mevr.
mevr.
mevr.

Danielle Leeman
Sandra de Best
Marie-Alin Alkemade
Annemieke Urlus

(2017)
(2017)
(2015)
(2015)

Gedurende het jaar is er een aantal wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur.
Danielle Leeman heeft begin 2017 het voorzitterschap op zich genomen en vertegenwoordigt
het bestuur naar buiten bij onder andere de gemeente Noordwijk. Eind 2017 is Sandra de Best
aangetreden als penningmeester. Gedurende de bouw en de financiële afwikkeling hiervan is
de voormalig penningmeester (C. Vliet-Vlieland) tijdelijk bijgestaan door Sjaak Verkade. Toen
deze, voor ons toch wel roerige, tijd grotendeels ten einde is gekomen is het bestuur op zoek
gegaan naar een nieuwe penningmeester. Deze werd relatief snel gevonden.
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3.3

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting.

3.4

Vrijwilligers

Dankzij de betrokkenheid en niet-aflatende inspanningen van de vrijwilligers kunnen we als
kinderboerderij draaien. Gelukkig kunnen we draaien op een leuke groep vaste vrijwilligers
die voor de kinderboerderij klaar staan. We hebben op dit moment een groep van ca. 35
vrijwilligers en 15 helpende handjes. De vrijwilligers zijn verdeeld over de verschillende taken.
-

Dierverzorging
Theehuis
Activiteiten
Educatie
Ondersteuning fondsenwerving
Bestuurstaken

We zijn nog hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers, met name voor dierverzorging en het
theehuis. Vrijwilligerswerk is een leuke en dankbare tijdsbesteding voor wie graag onder de
mensen, kinderen en dieren is! Hoe meer vrijwilligers we hebben hoe beter dit voor een ieder
te combineren is!
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4.

Jaarrekening

Balans per 31-12-2017
In euro's
ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vast e act iva
Materiele vaste activa
- Pand
- Installaties

119.155

-

23.169

-

- Stalinrichting

4.598

- Buitenterrein

16.850

- Overig

12.905

- Bijdragen derden

-

-162.082

Totaal materiele vaste activa

14.595

-

Vlot t ende act iva
Vorderingen
- Overige vorderingen
en overlopende activa

11.546

11.546

-

Liquide middelen

12.736

2.451

Tot aal act iva

38.877

2.451

18.966

2.451

PASSIVA
Kapit aal
Kort lopende schulden
- Overige schulden

-

en overlopende passiva

19.911

Tot aal passiva

38.877
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2.451

Exploitatierekening 2017
2017

2016

Bat en
Exploitatievergoeding
Overige bijdragen

-

-

19.087

Totaal Baten

7.623
19.087

7.623

Last en
- Diergerelateerde kosten

706

-

- Afschrijvingen

374

-

- Huisvestingskosten
- Overige stichtingskosten

114

3980

1224

1132

Totaal lasten

2.418

5112

Rent e en bankkost en
Rentebaten

-

Rentelasten en bankkosten

154

-

Tot aal exploit at ieresult aat
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60
-154

-60

16.515

2.451

Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. De jaarrekening is opgesteld in
euro's.
Grondslagen voor de balans
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen vorderingen met een looptijd korter dan één jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opeisbare
banktegoeden en kasmiddelen.
Kapitaal
Het kapitaal is het vermogen van de Stichting waarover de daartoe bevoegde organen zonder
belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in 2017 is als volgt weer te geven:
St and 1-1

Invest eringen

Afschrijvingen

St and 31-12

Pand

-

122.210

3.055

119.155

Installaties

-

23.764

594

23.169

Stalinrichting

-

4.716

118

4.598

Buitenterrein

-

17.282

432

16.850

Overig

-

13.236

331

12.905

Bijdragen derden

-

-166.238

-4.156

-162.082

Tot aal

-

14.969

374

14.595
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De activa zijn in oktober 2017 in gebruik genomen, er wordt dan ook vanaf oktober 2017 over
de activa afgeschreven. De afschrijvingstermijn voor deze activa bedraagt 10 jaar.
De bijdragen van derden voor de investeringen in het pand zijn in mindering gebracht op de
activa en worden over een zelfde termijn afgeschreven. De bijdragen zijn afkomstig van de
gemeente Noordwijk, Fonds 1818 en diverse fondsen en lokale ondernemers.
Vorderingen

31-12-2017
11.546

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bijdrage Fonds 1818
Liquide middelen
Bank
Kas
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
BTW gemeente Noordwijk
Nog te betalen facturen

31-12-2016
-

12.487
249
12.736

2.451
2.451

19.711
200

-

19.911

-

13.659
4.857
190
173
208
19.087

5.584
2.039
7.623

Toelichting op de exploitatierekening
Overige bijdragen
Giften
Acties
Adoptie
Activiteiten
Theehuis

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na afloop van het boekjaar geen gebeurtenissen voorgedaan die vermelding
behoeven of effect hebben op de jaarrekening 2017.
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5.

Begroting

Begroting 2018 en 2017
2018
Baten
Exploitatievergoeding
Overige bijdragen
Totaal Baten
Lasten
- Diergerelateerde kosten
- Afschrijvingen
- Huisvestingskosten
- Overige stichtingskosten
Totaal lasten

Rente en bankkosten
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

2017

15.000
8.150

1.500
3.200
23.150

9610
3590
9750

4.700

2.160
1090
1250
22.950

200

200
-200

Totaal begroting

-

15

4.500

-200

-

