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Voorwoord van de voorzitter
Beste lezers,
2021 ligt alweer even achter ons. De bomen staan in bloei en de eerste lammetjes zijn alweer
geboren. Nieuw leven brengt vreugde met zich mee. Nog altijd zijn we trots op zo’n goed
verzorgde kinderboerderij. Dagelijks komen ouder en kind met de dieren knuffelen en spelen.
Aandacht en liefde voor flora en fauna is belangrijk voor mensen.
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.
In de bestuursvergadering van afgelopen winter is aangekondigd dat de 2 bestuurders die
dagelijks zorgen voor alle operationele zaken zoals de planning en organisatie, per medio juli
2023 zullen stoppen met deze bestuurstaken voor de Kinderboerderij. Zij blijven in de
toekomst wel vrijwilliger. Vanaf eind 2022 zijn we dan ook op zoek naar één of meerdere
vrijwilligers die het bestuur komen versterken en tegelijk het beheer van de kinderboerderij
op zich te nemen, zodat er tijd is voor overdracht. De gemeente is op de hoogte van het
vertrek.
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, schapen, ezels, geitjes en de koe. De kinderen kunnen heerlijk overal banjeren en
rondfietsen.
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.
Danielle Leeman
Voorzitter kinderboerderij Het Schaapsherdertje
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1.

Verslag van het bestuur

Het jaar 2021 is voor de Stichting Kinderboerderij Noordwijk, net als voor de rest van de
wereld, wederom een jaar geweest waar we niet graag op terug kijken. Ondanks dat er ook
mooie dingen zijn gebeurd hebben we als gevolg van COVID-19 wederom geen volledig jaar
kunnen draaien. Geplande activiteiten en knutsels etc. zijn in de ijskast geplaatst. Maar zoals
iedereen wel weet, “Wat in ‘’t vat zit, verzuurt niet!”. Dus wij kijken positief vooruit op 2022!
De zorg voor de dieren gaat, COVID-19 of geen COVID-19 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 en elkaar. 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.
Ook zonder onze bezoekers is het toch een stuk minder leuk om Kinderboerderij te zijn. Het
enthousiasme van onze bezoekers laat ons steeds weer inzien wat een mooie plek we in
Noordwijk hebben gecreëerd. Een plek waar we trots op zijn! Helaas hebben we het in 2021
een groot deel van het jaar zonder bezoekers moeten doen. We hopen dit in 2022 meer dan
goed te gaan maken. Wij als bestuur geven in dit hoofdstuk de activiteiten weer die in 2021
hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting. De activiteiten
zijn verdeeld in het jaar 2021 in vogelvlucht, Dieren, Educatie en Financiën.

1.1

Activiteiten

Het jaar 2021 in vogelvlucht
Januari
De jaarwisseling was rustig verlopen op de kinderboerderij, meer dieren uit voorzorg
oudejaarsnacht op stal gezet. Vanwege COVID-19 was er een vuurwerkverbod van zwaar
vuurwerk, zo nu en dan werd er in de nacht wat vuurwerk afgestoken. De dieren hebben een
goede nacht doorgemaakt, een mooie start in het nieuwe jaar.
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Weer te maken met extreem regenweer en de weilanden hebben het zwaar, met name weiland
1 wil het water niet meer wegzakken, weiland 1 afgesloten voor alle dieren. Vanaf 14 december
2020 is de kinderboerderij helaas weer gesloten voor alle bezoek.19 januari was er weer een
persconferentie en de sluiting van de kinderboerderij is weer met 3 weken verlengd.
Vrijwilligers blijven zich inzetten voor de zorg voor de dieren. We hebben zelfs 2 nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen.
Februari
2 februari we zitten nog steeds in lockdown door de COVID-19, het ziet er naar uit dat de
poorten van de kinderboerderij nog lange tijd gesloten blijven voor bezoekers.
6 februari winterse taferelen op de kinderboerderij, veel sneeuw en strenge vorst. Rondom de
stal, hooischuur en de grote oprit sneeuwvrij maken was een enorme klus Voorafgaand aan
de kou zijn wel extra maatregelen genomen voor de dieren om het voor hen zo comfortabel
mogelijk te maken. Veel dieren zijn op stal gezet zoals de ezels, geiten, varkens. De koe krijgt
de stal in weiland 2 voor haar alleen met een flinke laag stro, de pony’s op weiland 3 gezet
met uitloop naar het plaatsje bij de stallen, waar ze comfortabel uit de wind staan. En de
schapen zijn naar de varkensweide en schuilhut verhuisd. De konijnen voorzien van extra stro
en hokken afgedekt. De kippen opgehokt met extra stro in de hokken. Jansje de poes krijgt
haar onderkomen in het theehuis. Alle buitenwaterkranen afgesloten en tevens de
waterbakken in de stal afgesloten. Dit betekent veel extra werk om alle dieren te voorzien van
water in de stallen en de wei, wat allemaal door middel van gieters moest gebeuren. Ook extra
werk om alle waterbakken en drinkflesjes te ontdooien. Maar door de enorme inzet van alle
vrijwilligers is alles goed verlopen.

Op zondag 14 februari treed de dooi in en kunnen we vanaf maandag weer langzaam aan
beginnen met alles weer op te gaan ruimen. Woensdag 17 februari is alles weer naar normaal
op de kinderboerderij, alle dieren weer op hun plek en lekker in de wei.
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21-22 februari wat een verschil met 1 week geleden, het lijkt wel voorjaar. De dieren zijn
helemaal happy, genieten volop van het prachtige lente weer.
25 februari we krijgen 4 mooie bomen op de kinderboerderij, schaduw voor de dieren in het
3e weiland en voor de varkens. De bomen worden geplaatst door AW Groep uit Lisse. Zij
sponsoren een groot deel van de kosten, daar zijn we ontzettend blij mee! Om 8 uur ’s
morgens wordt de start gemaakt om de bomen te plaatsen. In de namiddag staan er 4
prachtige bomen op het terrein, laat het blad er maar aan komen en het zonnetje schijnen!
Maart
Inmiddels hebben we al een jaar te maken met het Corona virus. Het afgelopen jaar zijn onze
vrijwilligers gelukkig gezond gebleven. Nederland zit nog steeds in lockdown, horeca, winkels,
musea’s, festivals noem maar op alles zit dicht. Ook de kinderboerderij heeft de poorten nog
gesloten voor bezoekers.
5 maart, In de afgelopen 3 jaar hebben we heel wat materiaal versleten, o.a. mestboy’s,
bezems en emmers. De emmers hebben we gesponsord gekregen. We hebben nieuwe stevige
bezems en mestboy’s besteld en borstels om aan de hekken te hangen voor de dieren om
tegenaan te schuren. Tevens mooie houders voor de zoutblokken. Vandaag is alles geleverd
en we zijn ontzettend blij met deze nieuwe materialen.
18 maart, er is een brief uit gegaan naar omwonenden van de Freesialaan met een verzoek
om, zodra we weer open mogen, de openingstijden te verruimen. In ieder geval wat meer
ochtenden open en theehuis gesloten
19 maart, We hebben van wecycle/recycle een certificaat mogen ontvangen dat we in 2020
succesvol kleine elektrische apparaten hebben ingezameld. Hiermee draagt onze
kinderboerderij mee aan werkgelegenheid, een beter milieu en nieuwe grondstoffen.
23 maart, Vandaag was er weer een persconferentie, het aantal besmettingen wat betreft
corona daalt nog steeds niet, de kinderboerderij blijft gesloten voor bezoek.
April
Eerste week april worden er lammetjes geboren, het is jammer dat we nog steeds gesloten
zijn, we hebben foto’s geplaatst op facebook om onze bezoekers toch op de hoogte te brengen
van de kleine lammetjes.
13 april, Lockdown wordt wederom verlengd
28 april, Er is aan de voormalige kruidentuin gewerkt en andere beplanting ingezet, de
kruidentuin is nu omgedoopt tot boerentuin. Entree ziet er weer heel verzorgt uit.
Mei
11 mei, we kunnen helaas nog steeds niet open, volgens laatste berichten uitgesteld naar 18
mei.
11 mei, interview en foto’s voor het blad Leef magazine.
11 mei, promotiefilmpje voor vrijwilligers oproep gemaakt door Welzijn Noordwijk. Monique
van Welzijn Noordwijk geeft live een rondleiding en laat zien wat er allemaal te beleven valt
bij de kinderboerderij. Ook wordt er gesproken over vrijwilligerswerk en wat daar nou zo leuk
aan is. Er konden live vragen gesteld worden tijdens de uitzending die Monique en vrijwilligers
van de kinderboerderij konden beantwoorden. Het doel was om op deze manier vrijwilligers
te werven, helaas hebben er geen vrijwilligers gemeld.
19 mei, HOERA we mogen eindelijk weer open de kinderboerderij is meteen druk bezocht. Het
terrein is aangepast met pijlen en instructies voor de looproute, terras is aangepast en
theehuis blijft gesloten er is wel een uitgifte loket voor koffie/thee/limonade. Stallen blijven
gesloten voor bezoekers en bij de konijnen mogen alleen kinderen en geen volwassenen
omdat ruimte te beperkt is.
26 mei, De bezoekers zijn blij dat we weer open mogen, kinderboerderij wederom druk
bezocht. Eind juni gaan we weer alle dagen volledig open, theehuis blijft op alle dagen dicht
voor bezoekers, Thee en koffie etc. kan gebruikt worden op het terras.
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Eind mei kregen we een heel speciaal verzoek van Tamar Valkenier of ze 1 nacht met haar
kameel Einstein mag komen logeren. Dit verzoek werd natuurlijk met open armen ontvangen.
22 mei, Leef magazine nr 30 is vandaag uitgekomen met een leuk artikel over de
kinderboerderij. Magazine Leef! 30 (yumpu.com)

23 mei Knutsel, vis versieren.
28-29 mei We hebben voor het eerst weer schoolbezoek gehad en wel van de Witte school
groep 1 en 2. Het educatie team was weer helemaal in hun element.
30 mei Knutsel, lieve heersbeestje maken.
Juni
Tamar Valkenier is een full time avonturier en is met haar kameel Einstein door Nederland aan
het reizen om het boek dat ze geschreven heeft “Fulltime avonturier” te promoten. Daarin is
te lezen hoe ze de afgelopen 6 jaar heeft doorgebracht in tal van landen. 3 juni was het dan
zover, Tamar zou met Einstein vanuit Katwijk door de duinen naar Noordwijk komen lopen.
Hoe leuk is het om haar tegemoet te lopen met onze 2 ezels Sam en Fenna. Zo gezegd zo
gedaan, de ezels vinden het heerlijk om buiten het terrein te lopen. Wat een avontuur voor
Sam en Fenna en voor ons om een kameel in levende lijve te ontmoeten. Onderweg kwamen
we elkaar tegen en in optocht gingen we naar de kinderboerderij en een bekijks dat we hadden!
Ook de pers stond al op ons te wachten bij aankomst van Tamar en kameel Einstein en onze
ezels. Hoe leuk is het dat Sam en Fenna meegewerkt hebben om de beroemdste kameel van
Nederland binnen te halen op onze kinderboerderij.
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4 juni, Na een goed nacht vertrok Tamar weer met Einstein. Dag Tamar en Einstein een goede
reis en bedankt voor dit avontuur.

Juli
2 juli, vanuit de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen ontvingen we een nieuwsbrief over
bodemdierendagen, die is van 24 sept tot 6 oktober. We kunnen een infopakket en een boekje
“Ondersteboven “aanvragen. Dit is geregeld door ons educatie team.
5 juli, de kinderboerderij wordt opgevrolijkt met 2 jonge kittens Sientje en Saartje, een rood
harig poesje en een zwart poesje.
7 juli, knutsel in de herhaling, maak je eigen vis of een lieve heersbeestje.
13 juli, Farel school Katwijk aan zee bezoekt de kinderboerderij met groep 6.
14 juli, Knutsel, maak je eigen konijntje van wol.
21 juli, Knutsel, beschilder je eigen happy socks.
26 juli, BSO Bloesem komt met een groep 4- 6 jarige op de kinderboerderij.
Augustus
We hebben het geluk dat we nog steeds open zijn!
Theehuis houden we nog wel gesloten voor bezoekers.
2 augustus, KDV Bloesem bezoekt de kinderboerderij met 2 groepen van 2- 4 jarigen.
4 augustus, Knutsel thermometer maken.
6 augustus, BSO Bloesem komt met een groep van 4 – 10 jarigen op de kinderboerderij.
11 augustus, Knutsel, Schildpadjes maken.
18 augustus, Knutsel een bloempotje met bloemetjes.
25 augustus, Knutsel pennen/potlodenbakje.
31 augustus, we kregen een tip dat er een goeden doelen potje uitstaat bij BIZ Bedrijven
Investering Zone, op dit goede doelen potje kan een beroep gedaan worden via Keurslagerij
van der Bent. De stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of we kans maken voor een
donatie voor de aanschaf van een nieuwe pony.
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September
1 september, Knutsel, maak je fotolijstje voor je allermooiste vakantiefoto.
7 september, het educatie-team heeft een brief naar alle basisscholen gestuurd met de
uitnodiging om langs te komen op de kinderboerderij in de week van 24- 9 tot 6-10 om
bodemdieren te komen tellen op de kinderboerderij.
8 september, Knutselalarm, heb je in de vakantie een gemist dan kan je deze middag 1 van
de knutsels alsnog maken.

15 september, Knutsel opbergdoosje versieren.
Week 38 is er vergadering met de leden van BIZ groep, we worden door keurslagerij
voorgedragen met onze aanvraag voor een nieuwe pony.
22 september, vanaf vandaag is de kinderboerderij geopend van 9.30 uur tot 11.00 uur.
Bekend gemaakt via facebook dat we deze ochtend open gegaan zijn en de eerste ochtend
waren er al bezoekers met kleine kinderen. Het theehuis is gesloten, er kan geen koffie/thee
etc. genuttigd worden.
22 september, vanaf vandaag zijn we gestart tijdens de openingstijden met het tellen van
onze bezoekers om te kijken hoe druk de kinderboerderij bezocht wordt.
22 september, Knutsel, maak een spinnenweb.
24 september, met 100 % van de stemmen van de BIZ is de bijdrage die we aangevraagd
hebben voor een nieuwe pony goedgekeurd. Hier zijn we heel blij mee. We kunnen een
zoekopdracht uitzetten om een geschikte pony te vinden voor de kinderboerderij.
27 september, Knutsel, voerbakje versieren voor je hond-kat of elk ander dier.
De kinderboerderij wordt op de woensdagen druk bezocht.
Oktober
Van 24 september tot 6 oktober was het bodemdieren tellen, helaas was er geen gehoor
gegeven van de basisscholen om langs te komen in deze week.
6 oktober, Knutsel, pompoenen versieren.
13 oktober, Knutsel je eigen herfsttaartje.
20 oktober, Knutsel, paddenstoelen in het bos
23 oktober, We hebben vanaf 22-9 tot en met vandaag tijdens de openingsdagen onze
bezoekers van de Kinderboerderij geteld. Aan de hand van de telling zijn we tot de conclusie
gekomen dat de woensdagmiddagen het drukst bezocht worden. De woensdagochtend moet
nog even groeien onder onze bezoekers en ook hebben we ervaren dat ondanks het slechte
weer bezoekers toch de moeite nemen om langs te komen om onze dieren te knuffelen.
27 oktober, Knutsel, maak je eigen griezel en er lopen 3 heksen rond op de kinderboerderij,
een echt Halloween feestje.
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28 oktober zijn we officieel al weer 4 jaar open, volgend jaar maken we er feestje van, dan is
ons eerste lustrum!
November
2 november, komt Wereldwijs een bezoek brengen met een groep 4 en 5 jarigen, zij maken
gebruik van het project bodemdieren.

2 november, er is weer een persconferentie geweest over Corona, de besmettingen lopen weer
hoog op. Het theehuis is nog steeds gesloten voor publiek en nu het buiten kouder wordt,
wordt er ook minder gebruik gemaakt van het terras. Wat betreft het knutselen gaat dit nog
wel door, er is een stal ingericht als knutselkamer. Tot nader order blijven we op deze manier
open voor het publiek.
4 november, Onze overburen Mavim gaan verhuizen, zij schenken ons 3 mooie parasols en
een prachtige koel- vriescombinatie. Hier zijn we erg blij mee. De parasols staan erg gezellig
op ons terras en de koelkast is zeer welkom in ons theehuis.
8 november, De Duinpieper komt met groep 1 en 2 op bezoek bij de kinderboerderij, ook zij
maken gebruik van het project.
9 november, Het valt niet mee om een geschikte pony te vinden voor de kinderboerderij,
gelukkig mag de donatie van BIZ in depot blijven staan.
10 november, het regent, regent, regent, knutsel je eigen paraplu.
17 november, pepernotenzakje maken.
20 november, er komt een Quessant schaapje op de kinderboerderij wonen, Dolly, zij zal
maatje worden met ons andere schaapje Lalaloopsie.
24 november, versier je letter P of S op de kinderboerderij.
December
1 december, knutsel nog een keer een P of S op de kinderboerderij.
8 december, knutsel je eigen aftelkalender tot de kerst.
13 december, In november schenkt de Rotary Lisse – Bollenstreek ons 50 kookboeken met
recepten uit de bollenstreek, om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. We zijn de
Rotary dankbaar voor hun gulle gift. Dit kookboek hebben we geschonken aan onze
vrijwilligers met een leuke kerstkaart erbij .
14 december, er is weer een persconferentie geweest, het gaat weer niet goed met de
coronabesmettingen. Er worden weer diverse maatregelen getroffen, De kinderboerderij kan
open blijven.
15 december We organiseren een kleine kerstmarkt met verkoop van zelfgemaakte spullen.
De kerstmarkt is gezellig bezocht, niet te druk maar een leuk bedrag binnen gehaald.
18 december, Er is vanavond een spoedconferentie Nederland gaat weer in totale lockdown.
We krijgen te maken met een gemuteerde variant op het coronavirus, de Omnikron variant.
Winkels en restaurants gaan dicht etc. Wij mogen openblijven met geldende coronaregels maar
gebouwen moeten gesloten blijven voor bezoekers.
22 december We zijn open met de strengere aangepaste regels, geen verkoop van koffie en
thee. Omdat de knutsels het altijd goed doen werd er een knutselpakket voor thuis
aangeboden.
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Dieren
De dieren hebben in februari extreem veel kou en sneeuw meegemaakt maar ondanks winterse
taferelen hebben ze het erg goed gedaan.
De eerste week van mei zijn er in totaal 11 lammetjes geboren.
17 mei zijn er 3 jonge konijntjes geboren.
15 juni zijn er 3 jonge konijntje geboren.
18 juni zijn er uit de eieren die we in de broedmachine hebben gedaan maar 1 kuikentje
geboren.
30 juni nog 2 jonge konijntje geboren.
5 juli komen er 2 kittens de kinderboerderij opvrolijken, het zijn poesjes en heten Sientje en
Saartje.
5 augustus zijn er zomaar 2 konijntjes over het hek gezet bij de kinderboerderij.
Oproep gedaan van wie de konijntjes zijn, helaas geen reactie opgekomen. Door gebrek aan
hokken zijn de konijntjes herplaatst.
September, het blijkt dat het zwarte poesje een weglopertje is en hebben we een goed tehuis
gezocht voor haar waar ze het nu heel goed doet. Jammer voor ons maar beter voor het poesje.
Sientje doet het erg goed bij ons en kan het wel vinden met Jansje de oudere poes.
20 november komt er een nieuw Quessant schaapje op de kinderboerderij.
Vrijwilligers
De start van het nieuwe jaar zaten we nog steeds in Lockdown. En uiteindelijk was 19 mei het
verlossende woord dat we eindelijk weer open mochten.
Het is vreemd geweest voor onze vrijwilligers zo rond het COVID-19 virus. Zeker voor diegene
die in het theehuis werken is er veel geduld gevraagd en flexibiliteit ze stonden te popelen om
weer aan de slag te gaan.
Met name de dierverzorging verliep het goed, de dieren hebben toch hun verzorging nodig
dus het werk blijft doorgaan. Gelukkig hebben we weinig met Corona zieken te maken gehad
in ons team.
Wel is er een sterk verloop geweest van vrijwilligers, vrijwilligers die hun studie weer oppakten,
of een baan kregen, zwanger werden ,verhuizingen en een aantal vrijwilligers die langdurig
ziek werden en helaas moesten afhaken.
Verschillende keren een oproep gedaan via facebook en de ene keer kregen we er totaal geen
reactie op en een andere keer weer leuke collega’s erbij.
Inmiddels hebben we een groot team aan vrijwilligers maar we kunnen toch altijd nog
vrijwilligers gebruiken.
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.
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.
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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 2021wederom slechts beperkt open zijn geweest is in
2021 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 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!
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 2022 geen
grote veranderingen in.
Educatie
In 2022 gaan wij het ingezetteeducatieve 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 2022 weer een beroep te kunnen doen op de giften van bewoners en
ondernemers in Noordwijk en omstreken!
Activiteitencommissie
In 2022 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 2022 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
09.30u-11.00u
12.00u-16.30u
Vrijdag
13.00u-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:
Secretaris:

3.3

mevr.
mevr.
mevr.
mevr.
mevr.

Danielle Leeman
Sandra de Best
Marie-Alin Alkemade
Annemieke Urlus
Desiree de Lange

(2017)
(2017)
(2015)
(2015)
(2021)

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting.

14

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
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 2021
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

31-12-2021

31-12-2020

70.271
13.663
2.712
15.417
13.877
-101.573

82.492
16.040
3.183
17.894
15.996
-119.020
14.367

-

16.585

-

-

Liquide middelen

15.338

15.407

Totaal activa

29.705

31.992

29.598

31.216

107

776

29.705

31.992

PASSIVA
Kapitaal
Kortlopende schulden
- Overige schulden
en overlopende passiva

Totaal passiva
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Exploitatierekening 2021
2021
Baten
Exploitatievergoeding
Overige bijdragen
Totaal Baten

15.515
5.975

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

10.918
2.272
2.218
3.400
4.094

Rente en bankkosten
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

2020

15.000
4.544
21.490

19.544

10.598
1.616
2.218
2.684
3.468
22.902

206

Totaal exploitatieresultaat
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20.584

162
-206

-162

-1.618

-1.202

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 2021 is als volgt weer te geven:

Pand
Installaties
Stalinrichting
Buitenterrein
Overig
Bijdragen derden
Totaal

Stand 1-1
82.492
16.040
3.183
17.894
15.996
-119.020
16.585

Investeringen
-
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Afschrijvingen
Stand 31-12
12.221
70.271
2.376
13.664
472
2.711
2.476
15.418
2.121
13.875
-17.447
-101.573
2.218
14.367

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.

31-12-2021
Liquide middelen
Bank
Kas

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen facturen

31-12-2020

14.873
465
15.338

14.922
485
15.407

107
107

776
776

2.376
815
397
847
1.540
5.975

898
1.970
78
713
885
4.544

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 2021.
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5.

Begroting

Begroting 2022 en 2021
2022
Baten
Exploitatievergoeding
Overige bijdragen
Totaal Baten

15.000
6.000

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

11.000
2.000
3.550
4.250

Rente en bankkosten
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

2021

15.000
5.000
21.000

20.000

10.000
2.000
3.550
4.250
20.800

200

200
-200

Totaal begroting

-
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19.800

-200

-

