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Voorwoord van de voorzitter
Beste lezers,
Vorig jaar begon ik het voorwoord met de tekst dat het een rare tijd is. Ik wist toen nog niet
wat we nu allemaal weten. Het land wordt nog altijd geregeerd door Corona. Onze
kinderboerderij is om verspreiding van dit virus in december weer dicht gegaan. Vorig jaar
gingen we met het voorjaar dicht. Laten we hopen dat we dan weer open gaan en open
blijven! De dieren missen u!
Ook afgelopen jaar is er weer met man-en macht gewerkt aan een prachtige kinderboerderij.
Het onderhoud vergt veel aandacht. Met liefde staan iedere dag de vrijwilligers klaar voor de
dieren. De kinderboerderij draait uitsluitend op vrijwilligers en allerlei betrokkenen. 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. Dank wederom
aan alle sponsoren. Dankzij deze gelden hebben we bestaansrecht.
Afgelopen oktober hebben we overleg gehad met de gemeente voor bredere openingstijden.
Laten we hopen dat dit mogelijk is. Helaas kunnen we gedurende de bredere openingstijden
niet altijd het theehuis bemannen. Het ontbreekt ons hierbij aan vrijwillige krachten. Hierbij
dan ook een oproep aan u!
De kinderboerderij bestaat uit een kippentuin, 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 schapen, de geitjes en de koe. De kinderen kunnen heerlijk overal banjeren en
rondfietsen.
We hopen ook dit voorjaar weer kinderen van basisscholen te mogen ontvangen. Samen met
juf/meester en vrijwillige moeders wordt dit echt als een uitje ervaren en gaan de kinderen
weer vol met verhalen naar huis.
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.
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.
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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
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1.

Verslag van het bestuur

Het jaar 2020 is voor de Stichting Kinderboerderij Noordwijk, net als voor de rest van de
wereld, een raar jaar geweest. Met twee verplichte sluitingen als gevolg van het COVID-19
virus, is het jaar alles behalve volledig geweest.
De zorg voor de dieren gaat echter altijd door, of de kinderboerderij nu open of gesloten is.
Wij zijn dan ook extra trots op onze vrijwilligers voor hun onophoudelijke inzet, zij stonden
ondanks alle dreigingen van buitenaf toch maar mooi elke dag klaar voor onze dieren. Anderen
konden helaas door de gezondheidsrisico’s hun taken niet meer uit voeren, ook voor hen
hebben wij bewondering. Het is niet niets als je vanuit het niets ineens wordt gedwongen om
thuis te blijven in plaats van je geliefde taken uit voeren. Hopelijk kunnen we deze tijd snel
achter ons laten.
Tussen de sluitingen door zijn we, met beperkingen en de nodige aanpassingen, open
geweest. Gelukkig wist iedereen ons vanaf de eerste dag na de Lockdown meteen weer te
vinden. Voor ons een teken dat mensen blij zijn met ons bestaan! Ondanks dat 2020 een raar
jaar was is er gelukkig toch het nodige gebeurd. Wij als bestuur geven in dit hoofdstuk de
activiteiten weer die in 2020 hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen van
de stichting. De activiteiten zijn verdeeld in het jaar 202 in vogelvlucht, Dieren, Educatie en
Financiën.

1.1

Activiteiten

Het jaar 2020 in vogelvlucht
Januari
De jaarwisseling is rustig verlopen op de kinderboerderij, we hebben meer dieren dan anders
met oudejaarsnacht op stal gezet en dit is goed verlopen. Wel wat vuurwerk in de weides
gevonden, maar al met al een goeie start van het nieuwe jaar.
De weilanden zijn in zeer slechte staat, hemelwater zakt niet snel genoeg weg waardoor de
dieren nog lang in de nattigheid blijven staan. Er is inspectie gedaan en er worden afspraken
gemaakt om weiland 2 en 3 grondig aan te pakken met drainage.
Knutselen:
Voerrolletjes maken van wc rolletjes door deze te beplakken met pindakaas en vogelzaad.
Februari
Vrijwilligers werven blijft een aandachtspunt. Harm Dragt schrijft een stukje in het Noordwijks
Nieuwsblad over de kinderboerderij met daarin de oproep dat de kinderboerderij nog steeds
vrijwilligers zoekt. Helaas bleven reacties uit.
Knutselen:
Unicorn, maak je eigen valentijnskaart, maskers maken, maak je eigen naambordje
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Maart
De eerste meldingen van COVID-19 in het nieuws. Het virus slaat hard om zich heen. Om
verspreiding van het virus te voorkomen gaat Nederland in de modus Intellectuele Lockdown.
Dit betekent dat veel bedrijven hun deuren moeten sluiten, o.a. restaurants dicht en mensen
worden verplicht om zo veel mogelijk thuis te werken.
Op 16 maart, in overleg met de gemeente, sluit de kinderboerderij helaas ook haar poort. Op
dat moment beseften we nog niet dat het wel eens lang kon gaan duren voor we weer open
kunnen.
Enkele vrijwilligers blijven thuis vanwege gezondheidsredenen. De dierverzorging gaat
gewoon door. Er is een oproep gedaan op facebook en heeft goed uitgepakt. Er reageerden
mensen die tijdelijk thuis zijn komen te zitten, thuiswerkers die wat uurtjes over hebben en
studenten die ook de handen uit de mouwen willen steken.
Er wordt op facebook en de website een filmpje geplaatst van de kinderboerderij zodat de
bezoekers nog een beeld blijven houden van de kinderboerderij. Op 25 maart er wordt een
noodcontainer geplaats in weiland 1 die dienst gaat doen als schuilhut, alle grote dieren
verhuizen naar dit weiland en het hek gaat dicht. Dit is nodig om de drainage werkzaamheden
aan de weilanden mogelijk te maken.
Op 26 maart worden de eerste lammetjes geboren, wat hadden we dit graag met de bezoekers
willen delen! Op 27 maart is vervolgens gestart met de aanpak van weiland 2 en 3. De
weilanden worden flink omgeschept en de grond wordt losgemaakt.
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Knutselen:
Voor de sluiting is er op de valreep nog 2 keer geknutseld, maak je eigen crocuspotje en, al
een beetje voorjaar, maak een eendje.

April
Op 3 april liggen de weilanden er weer strak bij en worden ingezaaid.
In de tussenliggende periode van 26 maart en 9 april zijn er in totaal 6 lammetjes geboren.
Op 7 april wordt duidelijk dat de Lockdown langer gaat duren en de de kinderboerderij nog
steeds gesloten blijft tot nader order.
Er komen nog 3 vrijwilligers bij voor de dierverzorging, doordat Coronaperiode aanhoudt. Wij
zijn hier erg blij mee!
30 april foto’s van lammetjes geplaatst op facebook zodat bezoekers toch mee kunnen
genieten van het jonge spul op afstand.
Mei
Helaas is de kinderboerderij nog steeds gesloten voor bezoek.
vSKBN (vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland) en Stichting Ondernemende
Kinderboerderijen zijn druk bezig met een protocol om kinderboerderijen Corona proef open
te laten gaan. Stichting Ondernemende kinderboerderijen heeft contact met Fonds 1818 om
voor kinderboerderijen een pakket samen te stellen met materialen die ingezet kunnen worden
om de kinderboerderij op verantwoorde wijze te kunnen openen. Hierbij wordt gedacht aan
stickers met houd 1 ½ meter afstand, gele hesjes en bijvoorbeeld labels om aan te geven
hoeveel bezoekers er op het terrein toegestaan zijn.
Juni
Het sein staat op groen en de kinderboerderij mag weer open! In afwachting van het materialen
pakket wat gesponsord is door Fonds 1818 en het uitstippelen van een looproute en wat er
verder bij komt kijken om de bezoekers en vrijwilligers zo veilig mogelijk op het terrein te
kunnen laten bewegen zullen we zo snel mogelijk open gaan.
Op 10 juni is het moment daar, we kunnen weer open voor bezoek! Vrijwilligers lopen met
gele hesjes. Terrein is aangepast met pijlen en instructies voor de looproute, terras is
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aangepast en theehuis blijft binnen gesloten voor bezoekers. Er is wel een uitgifte loket voor
koffie/thee/limonade. Ook de stallen blijven gesloten voor bezoekers en bij de konijnen
mogen alleen kinderen naar binnen omdat de ruimte te beperkt is. Bij de ingang krijgen
bezoekers een label met kleur zodat er in de gaten gehouden kan worden hoeveel bezoekers
er op het terrein aanwezig zijn. Bij een te groot aantal bezoekers zullen bezoekers buiten
moeten wachten totdat er weer plaatsen vrij komen.
We merken dat bezoekers nog in de ban zijn van het Corona tijdperk, de eerste tijd loopt het
geen storm en zullen de bezoekers hun weg weer moeten vinden naar de kinderboerderij.
Helaas kunnen we ook maar beperkt open omdat er een grotere inzet van vrijwilligers nodig
is om alles goed in de gaten te kunnen houden en omdat we geen grote bezetting hebben
van vrijwilligers op de overige dagen, is er besloten om te starten met de woensdagmiddag.

8

Juli
Grasmat ligt er goed bij op de bewerkte weilanden en de schapen mogen als eerste weer het
‘nieuwe’ weiland begrazen. Daarna volgen al snel de geiten. Ondanks dat COVID-19 nog steeds
de wereld regeert, komen er steeds meer bezoekers naar de kinderboerderij. Alle regels die in
juni opgesteld waren zijn nog van kracht. Op de zaterdag van 10 uur tot 12 uur zijn we ook
weer open gegaan. Langer of frequenter lukt helaas niet omdat we niet in staat zijn voldoende
vrijwilligers te vinden.
Vanaf 22 juli is besloten om op de woensdagmiddagen weer te starten met knutselmiddagen
buiten op het terras.
Knutselen:
IJsjes maken van papier en pompoen en maak je eigen strandslippers.
Augustus
Nog steeds is het Coronavirus niet verdwenen, dit betekent dat we nog steeds de aanpassingen
hanteren. Inmiddels is er een oproep gedaan aan alle vrijwilligers dat we heel graag de
vrijdagmiddag open willen. Het is gelukt er gaat weer een groepje enthousiaste vrijwilligers
aan de slag en we gaan open vanaf 13 uur tot 16.30 uur.
De Corona regels zijn in de maatschappij weer versoepeld en dat is voor ons in de
dierverzorging helaas te merken. Het aantal vrijwilligers in de dierverzorging loopt weer terug,
de tijdelijke vrijwilligers gaan weer terug naar hun baan, de thuiswerkers gaan weer terug naar
hun werkplek en de studenten pakken hun studie weer op. Maar gelukkig zijn er wel enkele
vrijwilligers gebleven in de vrije uren die ze hebben, met name in het weekend en de avonden,
kunnen helpen met voeren.
De weilanden houden zich keurig met de hevige regenval van de afgelopen weken en als
hekkensluiter mogen de koe, pony’s en ezels ook op de mooie weilanden gaan grazen.
Knutselen
Schatkistje en toverstafjes, Aquarium met vissen van doppen en een vis
September
Op 28 September, na persconferentie rondom de COVID-19 maatregelen is er besloten om het
theehuis te sluiten, dit betekent geen verkoop van thee/koffie meer en helaas op de
woensdagmiddagen geen knutselen. De kinderboerderij blijft wel open voor bezoekers. De
aangepaste regels van juni blijven we hanteren op het terrein.
Oktober
14 oktober, de regels omtrent COVID-19 worden weer aangescherpt en we besluiten om de
kinderboerderij weer tijdelijk te sluiten. Dit is heel er jammer want op 28 oktober zijn we
officieel al weer 3 jaar open, helaas kunnen we dit niet vieren met onze bezoekers.
November
20 november, hoera we kunnen weer open volgens de normen van het kabinet. Het theehuis
blijft gesloten en er wordt ook geen koffie en thee geschonken. Knutsel pakketten kunnen op
de woensdagmiddagen afgehaald worden om toch nog wat inkomsten te ontvangen. Er is een
vrijwilliger die samen met zijn oom een klim toestel heeft gemaakt voor onze geiten, 20
november was de officiële opening hiervan en de geiten maken er meteen dankbaar gebruik
van.
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Deze maand is er hard gewerkt door vrijwilligers aan nieuwe konijnenhokken, hier zijn we
ontzettend blij mee, de tuin (konijnenpaleis) waar de konijnen verblijven wordt tevens
aangepakt.
Op 26 november schenkt de gemeente ons 2 leibomen voor de konijnentuin zodat de konijnen
van de zomer voldoende schaduw hebben. Ook kregen we nog 2 knotwilgen voor in de
kippentuin en nog 1 voor elders op het terrein.
December
Op 14 december er is weer een persconferentie geweest en Nederland gaat in totale Lockdown,
de kinderboerderij is ook genoodzaakt om haar poorten weer te sluiten voor bezoek tot zeker
19 januari.
Het is een bizar jaar geweest met open en weer dicht gaan van de kinderboerderij voor
bezoekers.
Echter het werk en verzorging voor de dieren is het hele jaar rond door gegaan en is goed
verlopen het zij met aangepaste regels ook voor onze vrijwilligers.
14 December worden de bedankjes en kerstkaart uitgedeeld aan onze vrijwilligers en helpende
handjes, dit werd zeer gewaardeerd door onze vrijwilligers.
Dieren
In de periode van 26 maart en 9 april zijn er 6 lammetjes geboren.
12 mei 4 jonge konijntjes geboren.
15 juni Er is een minischaapje gearriveerd op de kinderboerderij
26 juni 3 geitjes herplaatst omdat het grote springers zijn en geen hek op de kinderboerderij
hoog genoeg is voor hen.
Helaas zijn er een aantal konijnen en kippen overleden.
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4 september Pim ons schaap en tevens onze mascotte van de kinderboerderij was in het prille
begin al op de kinderboerderij aanwezig, Pim was ziek en oud en hebben we op 4 september
helaas afscheid van Pim moeten nemen.
19 oktober zijn er 4 jonge konijntje geboren.
28 oktober komt ons varken Knor plotseling te overlijden, dit betekent weer afscheid nemen
van een trouw vriendje van de kinderboerderij, ook onze Knor scharrelde al vanaf het prille
begin rond bij ons.
November, er waait een virus rond onder de konijnen ondanks de inenting in het voorjaar
verliezen we toch 3 volwassen konijnen en de 4 jonkies, hier zijn we stil van! Overige konijnen
wederom ingeënt gelukkig hebben zij het wel gered.
27 november we hebben weer 3 leuke konijntjes gekregen waar we erg blij mee zijn.
Vrijwilligers
Het is een vreemd jaar geweest voor onze vrijwilligers met het COVID-19 virus. Zeker van
diegene die normaliter in het theehuis werken is veel flexibiliteit gevraagd. We gingen open
en dicht en toen we open konden mochten er helaas geen bezoekers in het theehuis komen
als gevolg van de beperkte ruimte die er is. Dan weer wel koffie/ thee schenken en dan weer
niet! En op dit moment zitten ze weer thuis tot het sein weer groen is dat we weer open mogen
voor bezoekers.
Met name de dierverzorging verliep het goed, in het begin van de corona periode melden er
zich spontaan vrijwilligers aan die thuis kwamen te zitten. Hier waren wij blij mee, enkele zijn
dan ook gebleven, van andere moesten we weer afscheid nemen omdat ze hun werk weer
hervatte of de studie oppakten. Ook enkele vaste vrijwilligers bleven thuis vanwege
gezondheid redenen rondom het COVID-19 virus. Kortom een verloop van veel vrijwilligers.
Daarom zijn:
Vrijwilligers vanaf 18 jaar die zelfstandig kunnen werken meer dan welkom!

1.2

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.

1.3

Financiën

De grootste bijdrage in de exploitatie komt jaarlijks van de gemeente Noordwijk. Met de
gemeente Noordwijk is een beheersovereenkomst afgesloten. In 2020 hebben er gesprekken
plaatsgevonden met de gemeente en werd de beheersovereenkomst met 5 jaar verlengd.
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. Dat we in 2020 slechts beperkt open zijn geweest is in 2020 terug
te zien in onze opbrengsten. Het zijn deze ‘extra en eigen’ opbrengsten die als gevolg van de
Corona crisis sterk terug liepen. Gelukkig is er een vaste groep met vrienden van de
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Kinderboerderij die ons jaarlijks een bedrag schenkt, maar door de sluiting zijn de
opbrengsten van het theehuis, fooien, adopties en activiteiten enorm terug gevallen. Zo wordt
pijnlijk zichtbaar hoe belangrijk onze beheersovereenkomst met de Gemeente is voor ons
voortbestaan. Een aantal initiatieven, zoals bijvoorbeeld Afval Loont is in 2020 definitief
opgehouden te bestaan, daarom zullen we in de begroting voor 2021 op zoek moeten gaan
naar manieren om kosten te drukken of alternatieve opbrengsten genereren.
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 2021 geen
grote veranderingen in.
Educatie
In 2021 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! Afgelopen jaar is dit als gevolg van COVID-19 niet helemaal gelukt, maar we
staan in de startblokken om weer van start te kunnen gaan.
Samenwerkingen
De huidige samenwerkingen worden in het aankomende jaar gecontinueerd.
Fondsenwerving
Wij hopen ook in 2021 weer een beroep te kunnen doen op de giften van bewoners en
ondernemers in Noordwijk en omstreken!
Activiteitencommissie
In 2021 willen we (zodra dit weer mogelijk is) 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 2021 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!
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4.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020
In euro's
ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
- Pand
- Installaties
- Stalinrichting
- Buitenterrein
- Overig
- Bijdragen derden
Totaal materiele vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
- Overige vorderingen
en overlopende activa

31-12-2020

31-12-2019

82.492
16.040
3.183
17.894
15.996
-119.020

94.713
18.416
3.655
20.370
18.117
-136.468
16.585

-

18.803

-

-

Liquide middelen

15.407

14.894

Totaal activa

31.992

33.697

31.216

32.418

776

1.279

31.992

33.697

PASSIVA
Kapitaal
Kortlopende schulden
- Overige schulden
en overlopende passiva

Totaal passiva
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Exploitatierekening 2020
2020
Baten
Exploitatievergoeding
Overige bijdragen
Totaal Baten

15.000
4.544

Lasten
- Diergerelateerde kosten
- Inkopen
- Afschrijvingen
- Huisvestingskosten
- Overige stichtingskosten
Totaal lasten

10.598
1.616
2.218
2.684
3.468

Rente en bankkosten
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

2019

15.000
11.744
19.544

26.744

9.550
2.985
1.793
2.954
5.431
20.584

162

Totaal exploitatieresultaat
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22.713

185
-162

-185

-1.202

3.846

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 2020 is als volgt weer te geven:

Pand
Installaties
Stalinrichting
Buitenterrein
Overig
Bijdragen derden
Totaal

Stand 1-1
94.713
18.416
3.655
20.370
18.117
-136.467
18.804

Investeringen
-
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Afschrijvingen
Stand 31-12
12.221
82.492
2.376
16.040
472
3.183
2.476
17.894
2.121
15.996
-17.447
-119.020
2.219
16.585

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.

31-12-2020
Liquide middelen
Bank
Kas

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen facturen

31-12-2019

14.922
485
15.407

14.330
564
14.894

776
776

1.279
1.279

898
1.970
78
713
885
4.544

4.884
3.658
363
1.182
1.657
11.744

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 2020.
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5.

Begroting

Begroting 2020 en 2019
2021
Baten
Exploitatievergoeding
Overige bijdragen
Totaal Baten

15.000
5.000

Lasten
- Diergerelateerde kosten
- Afschrijvingen
- Huisvestingskosten
- Overige stichtingskosten
Totaal lasten

10.000
2.000
3.550
4.250

Rente en bankkosten
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

2020

15.000
11.000
20.000

26.000

11.250
2.000
3.550
9.000
19.800

200

200
-200

Totaal begroting

-
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25.800

-200

-

