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Voorwoord van de voorzitter
Beste lezers,
Momenteel begeven wij ons in een rare tijd. Het land wordt geregeerd door een mensen
virus, genaamd Corona. Onze kinderboerderij is om verspreiding van dit virus dicht. We
betreuren dit want net als in ieder voorjaar is dit zo’n mooie tijd om de eerstgeborene, die
op ons erf worden geboren, aan jullie te tonen! De eerste lammetjes zijn vorige week
geboren, wat zouden we dit jullie graag willen laten zien. We hopen maar op een goede
afloop en dat onze intellectuele lockdown niet meer zo lang zult duren, zodat u onze dieren
weer komt bekijken en knuffelen. De dieren missen u!
Vorig jaar was er een magisch moment. De vrijwilligers van de kinderboerderij hebben een
echte kerststal neergezet. Een hoop bekijks heeft dit in levende lijve gebracht maar ook
online. Een afsluitend van een magisch jaar voor mens en dier. De kinderboerderij draait
uitsluitend op vrijwilligers en allerlei betrokkenen. Dank wederom aan alle sponsoren, zij
hebben bij heel veel inkopen een bijdrage geleverd door kortingen te verlenen. We zijn er
nog altijd zeer trots op!
De kinderboerderij bestaat uit een kruidentuin, een theehuis, een apart gedeelte voor de
biggetjes en de konijnen, 3 mooie stallen voor de dieren, een fantastische weide voor de
pony’s, de geitjes en de koe. De kinderen kunnen heerlijk overal banjeren en rondfietsen.
Nu kan het even niet, maar ik weet het zeker het gaat echt nog wel gebeuren dit jaar.
Educatief wordt de kinderboerderij goed gevonden. Scholen uit de gemeente en
kinderdagverblijven hebben inmiddels hun jaarlijkse bezoekje gepland. Het is prachtig om te
zien dat de kinderen dit echt als een uitje ervaren en vol met verhalen naar huis gaan. Dit
geeft de vrijwilligers zoveel warmte en energie om toch elke dag weer de dieren te voeden,
te verzorgen, de hokken schoon te maken en het theehuis te bemannen. Het is geweldig dat
mensen zich inzetten voor het beheer van de kinderboerderij. Afgelopen jaar heeft er een
oproep gestaan in de plaatselijke krant. Het blijft en blijkt moeizaam te zijn om vrijwilligers
te vinden. We zijn daarom 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.
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 etc.. Jaarlijks
ontvangt de kinderboerderij een bijdrage van de gemeente Noordwijk voor de gedeeltelijke
kosten van de dieren en/of onderhoud van de kinderboerderij. Momenteel zijn we bezig met
de drainage van het buitenterrein. Als het even geregend had stonden onze buitendieren
met hun hoeven diep in het water. We zijn blij dat dit nu verholpen wordt.
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We zijn ontzettend blij met de vrienden van de kinderboerderij. Deze vrienden doneren
jaarlijks een bedrag van € 25,00. 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.
We hopen dat u gezond blijft in deze tijden. Zorg voor je zelf en voor elkaar!
We hopen dat we weer snel open kunnen gaan en we u onze jonge dieren kunnen tonen.

Danielle Leeman
Voorzitter kinderboerderij Het Schaapsherdertje
April 2020
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1.

Verslag van het bestuur

Het jaar 2019 is voor de Stichting Kinderboerderij Noordwijk een mooi jaar geweest. Ondanks
dat het al het tweede jaar was dat we volledig konden draaien blijft het voor ons toch lastig
om in te schatten wat we allemaal tegen komen en of de bezoekers ons blijven vinden. Met
name het verloop in vrijwilligers heeft het afgelopen jaar toch tot wat kopzorgen geleid.
Achteraf kunnen we concluderen dat we druk bezocht zijn tijdens de openingstijden en uit de
reacties blijkt dat de huidige opzet van de kinderboerderij zeer gewaardeerd wordt door onze
bezoekers! Wel blijft het vinden van vrijwilligers dus een blijvend aandachtspunt. Wij als
bestuur geven in dit hoofdstuk de activiteiten weer die in 2019 hebben bijgedragen aan het
realiseren van de doelstellingen van de stichting. De activiteiten zijn verdeeld in het jaar 2019
in vogelvlucht, Dieren, Educatie en Financiën.

1.1

Activiteiten

Het jaar 2019 in vogelvlucht
Januari
-

12 januari

-

23-25-26
30 januari

Voor alle vrijwilligers is een Verklaring Omtrent Gedrag
aangevraagd
Nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers in het theehuis, tevens het passen
van onze nieuwe bedrijfskleding een jack en polo, voordat de
bestelling de deur uit kan!
Knutselmiddagen vogelhuisje maken met vetbol
Mesttillift arriveert op de kinderboerderij, alle vrijwilligers hebben hier
naar uitgekeken! Wat een uitkomst!

Februari
-

27 februari

Een rustige maand op de Kinderboerderij, geen bijzonderheden.
Knutselen, bloemen maken van pompons op potje.

Maart
De jacks zijn er en de polo’s voor de vrijwilligers zijn er, een frisse
blauwe kleur en goed herkenbaar voor publiek.
-

1-2 maart
8 maart

-

11 maart

-

20 maart

-

26 maart

Knutselen, onderzetter schaap of uiltje.
Het Nodwincollege Leeuwarden heeft een studeeropdracht voor onze
kinderboerderij.4 studenten ontwerpen een Orenspeurtocht voor onze
educatie op de kinderboerderij. Vandaag was de presentatie.
Een nieuwe groep studenten staan al weer te wachten om een andere
studeeropdracht voor onze kinderboerderij te maken, dit wordt het
neuzenspel.
Vanaf begin maart extreem veel regen weilanden zijn er slecht aan toe,
grote plassen op diverse plekken op het terrein.
Er zijn nieuwe zadeltjes voor de pony’s aangeschaft, in het voorjaar
zullen we op de zaterdagen gaan starten met ponyritjes.
Na de fusie van Noordwijk, Noordwijkerhout, Zilk en de verkiezingen
komt er bezoek van het nieuwe college op de kinderboerderij.
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April
-

4 april

-

8 april

-

11 april
15 april

-

18 april
19 april
20 april

-

25 april
27 april

-

30 april

-

1 mei

-

4 mei

-

11 mei

-

15 mei

-

15 mei

-

22 mei
24 mei

Kinderdagverblijf de Speelbrug komt op de kinderboerderij, groep
van 30 kinderen die verspreid op de ochtend langs komt.
De 2e hands konijnenhokken die we bij de start voor de kinderboerderij
hebben gekregen zijn aan vervanging toe. Er worden 3 nieuwe hokken
aangeschaft en we starten met het opknappen van het konijnenpaleis.
Er wordt een hek geplaatst en bestrating aangelegd.
Kinderopvang Kindervilla komt op de kinderboerderij met een groep.
Voorjaarsproject educatie van kikkervisje tot kikker, er staat in het
theehuis een aquarium met kikkervisjes/kikkers met daarbij educatie.
Kinderdagverblijf Pinokkio op de kinderboerderij
Kinderdagverblijf Bloesem op de kinderboerderij
We staan weer op de Boerenmarkt met onze zelfgemaakte spullen,
groot succes, goede opbrengst €302,50
Speelschool de Bronckhorst/SKOL bezoekt kinderboerderij
Koningsdag, kinderboerderij is dit jaar open gebleven, opkomst
bezoekers was nihil.
Straatwerk bij de grote schuilhut en bij de voerplaats.

Mei
Start statiegeld actie bij de AH, deze loopt tot begin juli. Totale
opbrengst € 217.
Schaapsscheerder dag, schaapjes knutselen met echt scheerwol, wol
spinnen.
Start ponyritjes op de kinderboerderij, €1,00 per rondje, gelijk
enthousiaste bezoekers.
De knutselmiddagen zijn niet meer 3 keer in de maand ,maar nu
verschoven naar alle woensdagmiddagen. Naar aanleiding van het
thema kikkervisjes wordt er een kikkerspel gemaakt.
Initiatiefneemsters worden uitgenodigd door het college van
Burgemeester en Wethouders om een presentatie te geven de week van
de vernieuwing”. “De week van vernieuwing ”maakt onderdeel uit van
de grote verandering die de gemeente wil maken. Met onder andere
bijeenkomsten, workshops en teambuilding. Tijdens deze week wordt
er veel informatie gegeven en gedeeld over de kansen maar ook de
valkuilen van de gefuseerde gemeente. De opstart van de
kinderboerderij is daar een mooi voorbeeld voor.
Een groep van de Witte school komt op bezoek
Een groep van de Duinpieper komt op bezoek

Juni

-

8 juni

De weilanden hebben zich hersteld na extreme regenval in maart. Nu
droge periode en moeten we de weilanden gaan beregenen. Alle
woensdagen knutselen op de kinderboerderij, insectenpotjes versieren
en knoopjes op fotolijst.
Voorjaarsmarkt in de Kerkstraat, we staan op deze markt weer met
zelfgemaakte spullen. Markt is druk bezocht, opbrengst €360,00.

Juli

-

11 juli

Statiegeld actie bij AH groot succes er is € 217,00 opgehaald.
Alle woensdagen knutselen op de kinderboerderij, vlinder van
kralen maken, een portemonnee kleuren en windvangers maken.
Presentatie neuzenspel Nodwincollege Leeuwarden, opdracht van 4
Studenten. Groep 4 van de Bronckhorst is uitgenodigd om dit spel
samen te lopen met de studenten.
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-

18 juli

Onze sponsor van stalstrooisel is gestopt dus hebben we een ander
alternatief gevonden. We zijn overgestapt op Micazu/olifantengras
stalstrooisel en dit bevalt goed, de eerste 10 balen waren gratis voor
ons. Nu is er helaas niets meer gesponsord.

Augustus
-

23 augustus

Alle woensdagen knutselen op de kinderboerderij, wc rolletje
piraat/zeemeermin, eenhoorn.
Bezoek van BSO de Kindervillawereld.

September
Weer ontzettend veel regenval, weilanden staan weer behoorlijk onder
water. Weiland 1 is er nog het beste aan toe.
Educatie van “pop tot vlinder” het aquarium is omgebouwd tot vlinder
kamer, hierin kun je zien hoe een pop zich ontwikkeld tot vlinder,
daarnaast hangt ook divers leesmateriaal. Knutselen op alle
woensdagmiddagen; cd wordt beplakt tot vis, armbandje maken.
- 14 september We staan op de pompoenmarkt met zelfgemaakte spullen, opbrengst
€298,70
Oktober
Van 30 september tot 6 Oktober is het kinderboeken week. Van het
kinderzwerfboek station krijgen we nieuwe boeken toegestuurd. Ons
kinderzwerf boekenkastje wordt aangevuld met de nieuwe leesboeken.
Knutselmiddag op alle woensdagmiddagen, pompoenen maken.
De ezels en de pony’s hebben een prachtige schuilhut gekregen.
- 28 oktober
We zijn officieel 2 jaar open.
November
Enkele vrijwilligers volgen een reanimatiecursus en kinder EHBO en
behalen hun certificaat. Knutselmiddag, alle woensdagen een
paddenstoel maken.
December
- 12 december Uitreiking van de prijs van het Meerlandenfonds, € 500,-.
- 15 december Met zelfgemaakte spullen op de kerstmarkt in de Kerkstraat, opbrengst
€ 277.
- 18 december Levende Kerststal, dit was een groot succes! Vrijwilligers en helpende
handjes krijgen een kerstbedankje voor hun inzet!
- 19 december Ontvangst opbrengst 2019 Tank & Schenk actie Peut!, ad € 300,50.
Dieren
Onze dieren zijn de belangrijkste bewoners van de kinderboerderij. Ondanks dat we vorig jaar
opmerkten dat de toenmalige omvang en samenstelling van de groep wat ons betreft iedeel is
zijn er afgelopen jaar toch twee nieuwe bewoners gekomen. De ezels, zij waren een lang
gekoesterde wens en we zijn er erg blij mee! Er is nu zeker genoeg 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. Hieronder een overzicht van het reilen
en zeilen van 2019 voor wat betreft onze bewoners:
-

April

-

17 april
2 juli

-

23 juli

Alle konijntjes worden ingeënt en de geiten en de schapen worden
ingeënt tegen Q Koorts.
Ezel Bloemetje komt op de kinderboerderij, grote publiekstrekker.
Bloemetje is erg onrustig op de kinderboerderij, wat te gevaarlijk is voor
onze bezoekers. Ze gaat uit logeren naar een speciale plek voor ezels.
Hier wordt zij geschikt gemaakt voor het wonen op een kinderboerderij.
Onze geitjes Sientje, Saartje en Witje zijn echte uitbrekers geworden,
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1.2

-

Juli
Augustus

-

Oktober

-

November

ze springen over alle hekken heen. De 3 worden omgeruild voor
5 kleinere geiten.
Helaas 2 kippen en 1 konijn overleden.
Eén van de kleine geitjes blijkt zwanger te zijn en we besluiten in
overleg met de ezeldeskundigen dat Bloemetje niet terug zal komen
naar de kinderboerderij.
Goede geboortemaand, want er worden twee jonge konijntjes geboren
van Gijsbertha en Louis. Daarnaast krijgt geitje Beppie 3 lammetjes,
1 geitje en 2 bokjes. Daarnaast komen er 2 nieuwe ezeltjes op de
Kinderboerderij Sam en Fenna.
Helaas moeten we ook afscheid nemen van hangoorkonijn Louis.
3 nieuwe hangoorkonijnen, 4 grote witte kippen en 1 kleine kip erbij in
de kippentuin.

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. Zij komen met enige regelmaat, buiten
openingstijden, op bezoek met klassen/groepen. Afgelopen jaar hebben we daarnaast twee
groepen studenten uit Leeuwarden gehad die voor ons een spel/speurtocht hebben
ontwikkeld.
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.
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1.3

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. Daarnaast wordt de exploitatie van de stichting voor een groot deel
ondersteund door giften van derden. Een team van vrijwilligers houdt zich actief bezig met
het werven van fondsen en weet steeds weer mooie bedragen en giften in natura te verwerven
waardoor we naast de bijdrage van de gemeente Noordwijk ook onze ‘eigen’ opbrengsten
genereren. Daarnaast worden er diverse initiatieven en acties door vrijwilligers opgezet die
zorgen voor een extra bijdrage aan de exploitatie. Ondanks dat deze bijdragen onzeker zijn
en we in onze begroting toch voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van deze extra bijdragen
zien we dat we dat er veel derden zijn die ons een warm hart toe dragen waardoor de overige
bijdragen in 2019 hoger waren dan verwacht! Laten we deze lijn in de toekomst voort zetten!
De kinderboerderij is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting omdat zij geen belaste
prestaties verricht, zij hoeft dan ook geen BTW af te dragen en kan geen voorbelasting terug
vragen.
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2.

Toekomst

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 2020 geen
grote veranderingen in.
Educatie
In 2020 willen wij het educatieve programma voortzetten. Wij willen ons inzetten om zo veel
mogelijk scholen en kinderen kennis te laten maken met de diverse aspecten van de
kinderboerderij!
Samenwerkingen
De huidige samenwerkingen worden in het aankomende jaar gecontinueerd.
Fondsenwerving
Wij hopen ook in 2020 weer een beroep te kunnen doen op de giften van bewoners en
ondernemers in Noordwijk en omstreken!
Activiteitencommissie
In 2020 willen we de activiteiten voor bezoekers uitbreiden en niet alleen samen laten hangen
met feestdagen. We hebben een actieve activiteitencommissie die erg hun best doet om
activiteiten te organiseren die voor ieder leuk zijn. Voor 2020 hebben zij weer een aantal
creatieve ideeën, die afhankelijk van de behoeften en het animo van bezoekers zullen worden
georganiseerd.
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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
Woensdag - 12.00u-16.30u
Vrijdag - 12.00u-16.30u
Zaterdag – 10.00u-14.30u

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:

3.3

mevr.
mevr.
mevr.
mevr.

Danielle Leeman
Sandra de Best
Marie-Alin Alkemade
Annemieke Urlus

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

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. Helaas hebben we het afgelopen jaar een sterk verloop gehad van
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vrijwilligers. Vooral in de zomervakantie moesten alle tandjes bijgezet worden om het
werkschema rond te krijgen. Er waren veel vaste vrijwilligers tegelijk op vakantie. 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, alle vrijwilligers vanaf 18 jaar die
zelfstandig kunnen werken zijn meer dan welkom! 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! In 2019 hebben we via Facebook,
onze website, borden bij de kinderboerderij gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Ondanks dit
kunnen we nog steeds vrijwilligers gebruiken!
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4.

Jaarrekening

Balans per 31-12-2019
In euro's
ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

Vast e act iva
Materiele vaste activa
- Pand

94.713

106.934

- Installaties

18.416

20.793

- Stalinrichting

3.655

4.126

- Buitenterrein

20.370

20.091

- Overig

18.117

11.581

- Bijdragen derden

-136.468

Totaal materiele vaste activa

-148.735
18.803

14.790

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

-

59
-

59

Liquide middelen

14.894

14.098

Tot aal act iva

33.697

28.947

32.418

28.572

PASSIVA
Kapit aal
Kort lopende schulden
- Overige schulden

1.279

375

en overlopende passiva

Tot aal passiva

33.697
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28.947

Exploitatierekening 2019
2019

2018

Bat en
Exploitatievergoeding

15.000

Overige bijdragen

11.744

Totaal Baten

15.000
12.842
26.744

27.842

Last en
- Diergerelateerde kosten

9.550

9.430

- Inkopen

2.985

1.425

- Afschrijvingen

1.793

1.586

- Huisvestingskosten

2.954

2.301

- Overige stichtingskosten

5.431

Totaal lasten

3.309
22.713

18.051

Rent e en bankkost en
Rentebaten

-

-

Rentelasten en bankkosten

185

185

Tot aal exploit at ieresult aat

14

-185

-185

3.846

9.606

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 2019 is als volgt weer te geven:
St and 1-1
Pand
Installaties

Invest eringen

Afschrijvingen

St and 31-12

106.934

-

12.220

94.714

20.793

-

2.376

18.417

Stalinrichting

4.126

472

3.654

Buitenterrein

20.091

2.621

2.343

20.369

Overig

11.581

7.965

1.430

18.116

-148.735

-4.780

-17.048

-136.467

14.790

5.806

1.793

18.803

Bijdragen derden
Tot aal

-

15

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
Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2019

31-12-2018

Overige nog te ontvangen bedragen

59
-

59

Liquide middelen
Bank

14.330

Kas

13.511

564

587

14.894

14.098

1.279

375

1.279

375

Giften

4.884

5.246

Acties

3.658

4.876

363

323

1.182

579

Kort lopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen facturen

Toelichting op de exploitatierekening
Overige bijdragen

Adoptie
Activiteiten
Theehuis

1.657

1.818

11.744

12.842

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na afloop van het boekjaar geen gebeurtenissen voorgedaan die vermelding
behoeven of effect hebben op de jaarrekening 2019.
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5.

Begroting

Begroting 2020 en 2019
2020

2019

Bat en
Exploitatievergoeding

15.000

Overige bijdragen

11.000

Totaal Baten

15.000
8.150
26.000

23.150

Last en
- Diergerelateerde kosten

11.250

9.610

- Afschrijvingen

2.000

1.750

- Huisvestingskosten

3.550

3.590

- Overige stichtingskosten

9.000

8.000

Totaal lasten

25.800

22.950

Rent e en bankkost en
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

-

-

200

200
-200

Tot aal begrot ing

-

17

-200

-

