Jaarverslag Kinderboerderij ’t Schaapsherdertje 2015

In 2015 is het burgerinitiatief door Marie Alin Alkemade en Annemieke Urlus
gestart met het oprichten van Kinderboerderij ’t Schaapsherdertje. De
bedoeling was, om -wat ooit een dierenparkje was-, nieuw leven in te blazen.
2015 werd een jaar van contacten leggen met de gemeente Noordwijk, de
gemeenteraad enthousiast maken voor dit plan, zoeken naar sponsors en naar
bestuursleden.
Er wordt kennis gemaakt met Ricardo van Buskop, de contactpersoon vanuit de
gemeente. Er wordt een financieel plan gemaakt en besproken met de Gemeente.
Noordwijk aan Zee kampt met wateroverlast bij overvloedige regenval, dus
besluit het Hoogheemraadschap om een bijpas te maken via de sloot die in het
huidige dierenpark komt te liggen. Belangeloos tekent Britta van Egmond het
eerste ontwerp van de Kinderboerderij.
Het stichtingsbestuur wordt opgericht en notaris Luijer komt ons zeer tegemoet
door heel weinig geld hiervoor te vragen.
Een nieuw contactpersoon in de persoon van Jan Aardoom komt ons helpen.
Ook staan we nu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en kunnen we dus
een bankrekening openen. Dat is fijn, want we organiseren allerlei acties om geld
binnen te halen voor de Kinderboerderij. In het eerste begin waren Suzanne en
Rob Bergmans en Annemieke Pennings lid van het bestuur. Zij zijn afgehaakt,
maar we waren erg blij met hun adviezen en hulp op velerlei gebied.
We mochten op het weiland (tegenover onze geplande Kinderboerderij) gebruik
van maken van het weiland van der Holst en hebben daar een mogelijkheid
gecreëerd om kinderen heerlijk met lammetjes te laten knuffelen. Ook voor ons
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een leermoment. Is er interesse vanuit de Noordwijkse gemeenschap? Het bleek
erg aan te slaan en daar meldden zich onze eerste vrijwilligers en sponsors.
We zochten op allerlei manieren de publiciteit en ook facebook werd ingezet om
ons te promoten.
We organiseren een rommelmarkt en halen die dag ruim € 1000,- binnen. We zijn
zo blij met iedereen die ons steunt en in ons gelooft.
We gingen serieus sponsors zoeken en maakten mooie sponsorboekjes. Helaas
konden we hiermee de mensen niet overtuigen. We hoorden meestal: we worden
sponsor als het er is. Begrijpelijk dat mensen ‘de kat uit de boom kijken’.
Intussen kregen we bij de Gemeente nieuwe contactpersonen in de personen
Ferdy Nugteren en John Meijer. Onze contacten lopen soepel en we werken hard
met elkaar om de beoogde € 100.000,- aan sponsorgelden binnen te krijgen.
We besluiten om met nieuwe tekeningen, die in het bestemmingsplan vallen, de
omwoners ervan te overtuigen dat we echt niet grootschalig willen worden.
De waterpartij in het dierenpark wordt aangepast aan onze wensen en dat wordt
een sloot aan de Beeklaanzijde.
Het valt niet mee om de sponsorgelden binnen te krijgen. We bespreken onze
problemen met Gerben van Duin wethouder financiën en de politieke partijen
worden onder druk gezet om het plan financieel te steunen.
Wethouder Dennis Salman zegt toe met een plan te komen en gaat er mee terug
naar de Gemeenteraad.
Fonds 1818 komt met een fantastische financiële ondersteuning van € 50.000, -.
De Rabobank komt met een gift van € 4000, - . We krijgen weer veel moed en
gaan er weer volop tegenaan. De Ronde Tafel wil ons financieel gaan
ondersteunen. Ook hebben we nu een officiële ANBIstatus.
We sluiten dit moeilijke jaar positief af. We krijgen de herfstpremie van Fonds
1818 en het Leidsch Dagblad van € 2.500, - en het Vrijwilligerssteunpunt in
Noordwijk geeft ons de aanmoedigingsprijs van € 250, -.
De gemeente organiseert een informatieavond voor de bewoners van de
Freesialaan. Er komen veel vragen waar we met z’n allen serieus mee aan de slag
gaan. We willen graag in goede harmonie met elkaar optrekken.
Het eerste jaar zit erop. We hebben veel geleerd, maar beseffen dat er nog
heel veel moet gebeuren. Maar, we hebben goede moed.
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