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Gegevens Stichting Kinderboerderij Gennep
Naam:

Stichting Kinderboerderij Gennep

Rechtsvorm:

Stichting (zonder commerciële inslag)

Datum van oprichting:

6 mei 2011

Inschrijfnummer KVK:

52687627

Bezoekadres:

Kinderboerderij “Gennep”
Locatie de Heikant
Sneeuwheide 21
6591 RH Gennep

Postadres:
(per 1-11-2017)

Stichting Kinderboerderij Gennep
Sneeuwheide 21
6591 RH Gennep

Telefoonnummer:

06 422 22 700

URL/internetadres:

www.kinderboerderijgennep.nl

Mailadres:

info@kinderboerderijgennep.nl

Statutaire doelstellingen:
• Het exploiteren van een kinderboerderij met één of meerdere vestigingen in
de omgeving van Gennep;
• Het bieden van hulp aan dieren;
• Het opvangen en verzorgen en (her)plaatsen van dieren;
• Het werven van vrijwilligers;
• Educatie en informatie (aan)bieden aan bezoekers, begunstigers en
belangstellenden over de door de stichting te voeren werkwijze en
handelingen;
• Geven van educatie en informatie over de doelstelling van de stichting in
relatie tot het milieu en de maatschappij;
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Bestuur:

Dagelijks bestuur
- Dennis de Jager, Voorzitter
- Michiel Ponjee, Penningmeester
- Laura Visée, secretaris
- Nick Kuiper, algemeen bestuurslid

Functie bestuurders:
Voorzitter:
De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de (vrijwilligers van de-)
stichting en voor de buitenwereld.
Hij heeft de volgende taken:
• Stuurt het dagelijks- en algemeen bestuur van de stichting aan en
coördineert hun werkzaamheden;
• Bereidt vergaderingen van bestuur en vrijwilligers voor en leidt
vergaderingen;
• Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden.
• Verzorgt de contacten met andere organisaties, relaties en de gemeente;
• Is de spreekbuis van het bestuur naar de vrijwilligers van de stichting;
• Bewaakt de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die
zijn vastgelegd in het koersplan van de Stichting;
• Houdt nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld bij en implementeert deze
waar mogelijk en haalbaar;
• Zorgt voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk
reglement en besluiten van het stichtingsbestuur en alle andere regels en
bepalingen;
• Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste
bestuurslid.
Secretaris:
De secretaris is de schrijver/archivaris van het bestuur en daarmee van de
organisatie. Hier horen de volgende taken bij:
•
•

Draagt zorg voor de interne communicatie naar vrijwilligers namens het
stichtingsbestuur;
Coördineert het opstellen, verzenden en archiveren van overige (interne
en/of externe) communicatie, beleidsdocumenten e.d. van de stichting of
voert deze taken namens de stichting zelf uit;
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•
•

•

Bewaart en archiveert de ontvangen brieven, mails en overige bescheiden en
geeft in de bestuursvergadering een overzicht van deze ingekomen stukken;
Maakt verslagen of notulen van bestuursvergaderingen en draagt zorg voor
verspreiding ervan onder de overige bestuursleden. Het daadwerkelijk maken
van verslagen c.q. notulen kan ook gedelegeerd worden aan een ander
bestuurslid of genodigde namens het bestuur;
Draagt zorg voor het archiveren van een door het dagelijks bestuur
vastgesteld exemplaar van de notulen van iedere vergadering.

Penningmeester:
De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:
•
•
•
•
•
•

Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen;
Verricht en ontvangt betalingen;
Is aanspreekpunt voor vrijwilligers bij uitgaven welke zij doen voor de
kinderboerderij en geeft hiervoor (mede-) goedkeuring;
Informeert het bestuur regelmatig -doch minimaal iedere
bestuursvergadering- over de financiële situatie binnen de stichting;
Maakt (tijdig) het financieel jaarverslag, de begroting en bewaakt de plannen
van het bestuur aan de hand van de begroting;
Coördineert alle werkzaamheden en verplichtingen welke samenhangen met
de financiële situatie van de stichting of het voldoen aan wet en regelgeving
(BTW/ANBI/legaten/sponsoring/collecte) of voert deze werkzaamheden zelf
uit.

Rooster benoeming/aftreden/herbenoeming Stichting Kinderboerderij Gennep
d.d. november 2018
Functie:
Naam
Datum eerste
Datum
Datum aftreden
aantreden:
herbenoeming:
/herbenoeming:
Voorzitter
Dennis de Jager
06-05-2011
06-05-2015
06-05-2019
Secretaris
Laura Visée
15-11-2017
15-11-2021
Penningmeester Michiel Ponjee
01-01-2013
01-01-2017
01-01-2021
Bestuurslid
Nick Kuiper
01-01-2013
01-01-2017
01-01-2021
Bestuurslid
vacature
Vrijwilligers:

Om op de beoogde dagen (woensdag, zaterdag en zondag)
open te kunnen gaan, hebben we momenteel een groep
van 25 tot 30 vaste vrijwilligers.
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Financiële gegevens:
•
•

RSIN nummer 850553015
Bankrekeningnummer: NL 60 RABO 0161910890
Tnv. Stichting Kinderboerderij Gennep

Beloningsbeleid:
Onze stichting bestaat enkel uit bestuursleden en vrijwilligers.
Conform onze statuten ontvangen bestuursleden -alsmede de vrijwilligers- geen
(financiële) vergoeding voor hun werkzaamheden.
Wel kunnen zij aanspraak maken op vergoeding van kosten welke door hen gemaakt
zijn ten behoeve van hun functie of de uitvoering van werkzaamheden door het
bestuur aan hen gedelegeerd.
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Boeren, Burgers en buitenlui!
Gennep, vitale vesting en recreatief middelpunt in de regio. Een gemeente omgeven
door groen en water. Een gemeente die zich op de kaart wil zetten. Door de vele
kerkdorpen in de gemeente is er een duidelijke verbinding met de agrarische sector.
Het is nog steeds “goed boeren” in de omliggende kerkdorpen. De Kern Gennep is
sterk verstedelijkt en meer en meer en nieuwbouwwoningen worden er gebouwd.
Ook in de omliggende kernen verrijzen nieuwe woningen waarbij het platteland moet
wijken. Burgers komen veelal naar Gennep vanwege het nog landelijke karakter dat
de gemeente en de regio biedt. Rust en ruimte. Rust om onder andere van de natuur
te genieten en ruimte om je vrijer te voelen in ons vaak zo gehaaste dagelijkse
bestaan.
Gennep heeft als speerpunt de ontwikkeling van recreatieve mogelijkheden hoog op
haar lijstje staan. Plekken om als inwoner van de gemeente de schaarse vrije tijd
nuttig en ontspannend door te brengen. Ook deelname van alle bevolkingsgroepen
aan sociale processen en actieve betrokkenheid van jeugd bij educatieve en
maatschappelijke processen is een waardevol item op de gemeentelijke agenda.
Kinderboerderij Gennep verenigt boeren, burgers en buitenlui met de ambities van
de gemeente Gennep. Met onze aanwezigheid denkt de stichting Kinderboerderij
Gennep een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en
leefbaarheid in onze gemeente. We proberen een aanvulling te bieden op het reeds
bestaande aanbod op recreatief, informatief en educatief vlak. Maar vooral een
uitbreiding op sociaal vlak.
Verbinden is voor ons een waardevol woord. Ons werk behelst meer dan alleen de
doelstellingen welke toe te dichten zijn aan sec een kinderboerderij.
Wat er aan vooraf ging.
Een groep ervaren dierenliefhebbers, allen met kinderen, wil in de eigen woonplaats
actief bezig kunnen zijn met dieren. Een kinderboerderij wordt gezien als dé
vertaling van deze wens. Na lang nadenken over de wijze waarop en de vorm waarin,
komt er een tweeledige invulling naar buiten: op onze kinderboerderij willen we
enerzijds onze bezoekers – en dan met name de jeugdigen - iets leren over dieren en
laten omgaan met dieren en anderzijds willen we onze dieren gebruiken als
recreatief en sociaal verbindend medium voor alle inwoners van de gemeente
Gennep en ook omliggende gemeenten. Een goede combinatie die perfect past
binnen de speerpunten van de gemeente Gennep: Goed voor elkaar!
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De gemeente Gennep wordt medio 2009 gevraagd met ons mee te denken over een
nadere invulling en locatie die kan voldoen aan de hieronder geschetste opzet van
de nieuw te vormen Kinderboerderij.
Na het winnen van de Id-Trofee wedstrijd van de gemeente Gennep komen we tot
nadere uitwerking van onze plannen en tot een daadwerkelijke locatie. Het aanbod
van zorginstelling Dichterbij om de oude kinderboerderij in de geplande wijk “de
Heikant” weer nieuw leven in te blazen, pakken we als bestuur met beide handen
aan.
Sinds de zomer van 2012 zijn we aan de Sneeuwheide 21 te Gennep, drie middagen in
de week voor het publiek geopend. Daarnaast verzorgen we buiten openingstijden
nog diverse activiteiten voor zowel jong als oud, voor kinderdagverblijven tot
buurtverenigingen. Alles met het oog op Verbinden!
Dromen nastreven
Kijkend naar onze kinderboerderij zien we een gebouw op een markante plaats, te
midden van natuur en wandelpaden. Om dit gebouw ligt een grote groene weide
waarin diverse grazers hun kostje bij elkaar scharrelen, omgeven door vrolijke
kinderen die geregeld een kreet van verrassing, verbazing en opwinding slaken.
Geiten laten zich aaien, de ezel wordt geborsteld door een groep meisjes en de
kippen eten gedreven het graan dat een vrijwilliger net heeft neergegooid. Op een
bankje voor het gebouw zitten de moeders van de kinderen te genieten van de
ontdekkingstochten van hun jonge kroost en bespreken ondertussen de dagelijkse
zaken.
Deze middag komt een aantal kinderen aanlopen. Voor school moeten zij een
maatschappelijke stage lopen. Natuurlijk kenden zij de kinderboerderij al van toen
ze zelf op de basisschool zaten en was dit voor hen dan ook vanzelfsprekend om als
stageplek te kiezen. Graag steken zij hun handen uit de mouwen en helpen de
vrijwilligers bij het schoonmaken van de hokken en het opruimen van de
stallen………
Waar staan wij voor?
Stichting Kinderboerderij Gennep (SKG) heeft als primair doel de exploitatie van de
gebouwen en gronden van de kinderboerderij aan de Sneeuwheide te Gennep.
Tevens wil onze stichting educatie en informatie (aan)bieden aan bezoekers,
begunstigers en belangstellenden over de door ons gevoerde werkwijze en
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handelingen, evenals educatie en informatie over de doelstelling van de stichting in
relatie tot milieu en maatschappij. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Als derde doelstelling streven wij naar het mogelijk maken van verbindingen tussen
mens en dier en mensen onderling. Dit vanuit een sociaal recreatief kader. Tenslotte
valt ook het opvangen en aansluitend verzorgen van dieren en het herplaatsen van
dieren binnen de context van de kinderboerderij tot onze doelstelling.
Waar bevindt onze kinderboerderij zich?
De Kinderboerderij Gennep aan de Sneeuwheide 21 te Gennep vormt de uitvalsbasis
voor het recreatie-, educatie- en informatieaanbod van de stichting. Op onze
kinderboerderij wordt vanuit een open en ruime opzet informatie gegeven over de
hier aanwezige boerderijdieren. Ook kan deze kinderboerderij gebruikt worden voor
het geven van educatie tijdens bijvoorbeeld schoolbezoeken; hiertoe hebben we een
heuse educatieve ruimte in ons gebouw.
De kinderboerderij is op woensdag en in het weekend in de middag opengesteld voor
het publiek. Men kan hier terecht met vragen over de boerderij en onze huisdieren
en mag proeven aan het verzorgen van de aanwezige dieren. Tijdens het bezoek kan
men gezellig onder het genot van een kopje koffie of thee genieten van de mooie
omgeving of gezellig een praatje maken met een andere bezoeker. Het zo ontstane
contact tussen de dieren, bezoekers en de vrijwilligers heeft reeds geleid tot een
breed gedragen en veel bezochte plek in de gemeente Gennep.
Onze organisatie
SKG heeft bewust voor “de stichting” als organisatievorm gekozen. Een stichting
wordt veelal gedragen door vrijwilligers, welke vaak een gemotiveerde en
inspirerende waarde kunnen zijn voor de werkzaamheden die de stichting uitvoert.
Aan het hoofd van onze stichting staat het bestuur. Dit bestaat uit een aantal
deskundige mensen, vaak met jarenlange ervaring op het gebied van dieren en
mensen. Zij geven actief en open leiding aan een vaste groep vrijwilligers.
Vrijwilligers staan bij ons in een hoog aanzien. Lange ervaringen in het vrijwilligerswerk hebben het bestuur ervan overtuigd dat deze groep mensen de spil van de
organisatie vormt.
Vrijwilligerswerk betekent ook een besparing op kosten voor een stichting.
Aangezien de SKG handelt vanuit een niet commercieel oogpunt, is deze besparing
een meer dan welkome op het jaarlijkse budget. De stichtingsvorm geeft ons ook de
mogelijkheid tot het aan ons verbinden van donateurs. Deze mensen steunen het
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werk van de SKG financieel met hun bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de
financiering en voortzetting van onze werkzaamheden. Ook kan men via een legaat
onze stichting steunen.
Als bestuur zien we de verbinding met cliënten van Dichterbij vooralsnog in het hen
bieden van een recreatieve plek te midden van hun directe woonomgeving. We
kiezen ervoor nu (nog) niet te werken met dagbestedingstrajecten, maar de focus te
houden op het zijn van een organisatie welke puur bouwt op vrijwilligersinzet.

Als stichting staan we open voor initiatieven van marktpartijen die, passend binnen
onze doelstellingen, kunnen bijdragen aan exploitatie van de kinderboerderij. Vanuit
de focus op het zijn van een pure vrijwilligersorganisatie zullen deze initiatieven wel
dienen te passen bij de mogelijkheden die onze vrijwilligers hebben ten aanzien van
inzet en begeleiding.
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Organisatie Doelstellingen 2019-2020
✓ Streven blijft ons bestuur uit te breiden met minimaal 2 -liefst extern- te
werven bestuurslid. Focus bij deze werving is het vinden van personen met
een uitgebreid relevant persoonlijk en/of zakelijk netwerk, politieke
sensitiviteit en connecties evenals het vermogen tot het voeren van een
stevige lobby ten gunste van de stichting.
Voornaamste focusgebied voor deze te werven bestuurders is het
optimaliseren van marketing en PR activiteiten van onze boerderij en de
begeleiding van (potentiële-) vrijwilligers.
Agenda mei 2019 / eigenaar bestuur / realisatie oktober 2020
✓ Vrijwilligersactiviteiten binnen de stichting worden veelal georganiseerd in
werkgroepen, te weten de werkgroepen: dieren, onderhoud, educatie,
kantine en vrijwilligers. Deze werkgroepen zijn enkele jaren geleden opgezet
en functioneren inmiddels redelijk tot goed. Gekozen is om de werkgroepen
uit te breiden met de werkgroep “vrijwilligers” om zodoende het brede aspect
van het werven, inwerken, begeleiden en verbinden van onze vrijwilligers meer
gepaste aandacht te geven. Deze wens komt tevens nadrukkelijk uit een
groep vrijwilligers. Gekeken dient te worden hoe we de (eind-)
verantwoordelijkheid en het autonoom functioneren per werkgroep
structureel kunnen verbeteren waarbij we de samenhang van de groepen
alsmede de samenwerking kunnen optimaliseren. Ook de communicatielijnen
binnen de werkgroepen, tussen de werkgroepen onderling en naar/binnen het
bestuur dienen aangescherpt te worden.
Iedere werkgroep zal organisatorisch aangestuurd worden door minimaal 1
bestuurslid, te weten:
• Dieren (Dennis de Jager)
• Onderhoud (Nick Kuiper en Michiel Ponjee)
• Educatie (vacature)
• Kantine (Michiel Ponjee)
• Vrijwilligers (vacature)
Bestuursleden kunnen kiezen voor het doordelegeren van –onderdelen vanhun aansturende taken aan vrijwilligers. De hiervoor in te zetten vrijwilligers
zorgen voor meer verbinding met alle vrijwilligers dan de vaak meer op
afstand opererende bestuursleden van onze stichting.
werkgroepen zijn structureel agendapunt tijdens een bestuursvergadering.
✓ Minimaal 2x per jaar zal een vrijwilligersvergadering worden georganiseerd
waarbij het koersplan leidraad zal zijn bij het opstellen van de agenda en
waarbij in ieder geval per vakgroep een terugkoppeling plaats zal vinden van
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de door hen in de afgelopen periode ondernomen acties. hierbij bestaat dan
de mogelijkheid tot het verkennen binnen de vrijwilligersgroep van
speerpunten per werkgroep voor het komende jaar of komende periode. Bij
de voorbereiding van de vrijwilligersvergaderingen proberen we actief de
vrijwilligers te betrekken. Dit onder andere door tijdige communicatie over
het tijdstip van de vergadering (de aankondiging) het actief vragen om
inbreng vanuit de vrijwilligers voorafgaande aan de vergadering alsmede in de
vergadering (o.a. rondvraag, maar ook het nadrukkelijk agenderen van door
vrijwilligers ingebrachte agendapunten).
Agenda oktober / eigenaar bestuur / realisatie februari -maart 2019-2020
Agenda juni / eigenaar bestuur / realisatie oktober -november 2019-2020
✓ Minimaal twee keer per kalenderjaar zal een activiteit georganiseerd worden
voor de vrijwilligers met als doel teambuilding en verbondenheid tussen
vrijwilligers.
We streven ernaar om in 2019 en 2020 de organisatie van de beoogde
activiteiten voor vrijwilligers door de vrijwilligers zelf op te laten pakken, dit
met ondersteuning vanuit het bestuur en met een hiertoe vooraf vastgesteld
budget. Te denken valt hierbij aan een bowlingavond, BBQ, wandeltocht,
workshop etc.
Agenda juni / coördinatie Michiel Ponjee / realisatie september / bijv. BBQ
Agenda december / coördinatie Dennis de Jager / realisatie maart / bijv.
bowlen.
✓ We zullen blijven monitoren of onze boerderij de komende jaren drie
middagen in de week geopend kan blijven. Vanuit een evaluatie wordt
gekeken naar de bezetting door onze vrijwilligers van het rooster in 2019 en
2020. Hierbij zal de frequentie van het tekort aan vrijwilligers tijdens
openingstijden in kaart gebracht worden alsmede de daadwerkelijke
momenten waarop we gesloten bleven in deze jaren door onvoldoende of
geheel afwezige bezetting door vrijwilligers. Kijkend naar het seizoen 2018
kunnen we concluderen dat met veel extra inzet en noodoplossingen het zo
goed als gelukt is om de boerderij gedurende de openingstijden open te
stellen voor publiek.
Intern zullen we vanaf seizoen 2019 alle vrijwilligers actief betrekken bij het
rooster en op hen allen een beroep doen om dit rooster gevuld te krijgen. In
voorkomende gevallen zal daarnaast een dringend beroep gedaan worden op
vrijwilligers -die normaliter niet gedurende openingstijden werken- om
incidenteel bij te dragen aan de bezetting gedurende openingstijden.
Het rooster voor de openingsdagen zal tijdig door het bestuur rondgestuurd
worden waarbij aan vrijwilligers gevraagd wordt per ommegaande mail te
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reageren. Zodoende komen eventuele knelpunten vroegtijdig in beeld en kan
hier actie op worden ondernomen.
Agenda: maart / eigenaar Michiel Ponjee / realisatie gedurende seizoen.
✓ Nadrukkelijk zal in het vrijwilligerscontract dat we afsluiten met nieuwe
vrijwilligers benoemd en opgenomen worden dat hun inzet een minimale
omvang per maand behelst en dat deze inzet bij voorkeur gepleegd dient te
worden in het belang van alle onderdelen van onze boerderij. Binnen de
bestaande vrijwilligersgroep willen we verder bevorderen dat men breder
ingezet kan en wil worden zodat we ook met de huidige vrijwilligersgroep
continuïteit kunnen blijven bieden in het rooster van de openingsmomenten
en derhalve indirect onze primaire doelstellingen. Nieuwe vrijwilligers worden
in basis niet geworven voor die onderdelen van onze organisatie waar reeds
afdoende vrijwilligers voorhanden zijn. Focus van werving van vrijwilligers ligt
de komende jaren nadrukkelijk op taken behorende bij onze primaire
doelstellingen, zijnde de uren rond de openstelling voor publiek van onze
boerderij.
Agenda: werkgroep overleg 2019-2020 / eigenaar: coördinator namens bestuur
/ realisatie oktober 2019-2020
✓ De start met het aanvragen van VOG verklaringen (Verklaring Omtrent
Gedrag) voor de bestaande vrijwilligersgroep en nieuwe vrijwilligers heeft
vertraging opgelopen. Deze achterstand zal komend seizoen worden
ingelopen bij uitbreiding van het bestuur en herverdeling van bestuurlijke
werkzaamheden.
We blijven streven om standaard een VOG verklaring aan te vragen bij nieuwe
vrijwilligers -na hun proefperiode- en zullen dit derhalve ook vermelden bij
hun aannamegesprek.
Eind 2018 -begin 2019 zullen we een inhaalslag maken met het aanvragen van
een VOG verklaring voor de zittende vrijwilligersgroep.
Per 1 april 2019 dient iedere vrijwilliger binnen onze stichting een VOG
verklaring te kunnen overleggen waarbij hij of zij is gescreend op de
onderdelen:

-belast zijn met de zorg voor minderjarigen;
-belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen zoals ouderen en
gehandicapten>

Daarnaast zullen bestuursleden tevens een VOG moeten kunnen overleggen
waarbij hij of zij is gescreend op de onderdelen:

-met gevoelige / vertrouwelijke informatie omgaan;
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-kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en
verificatieprocessen;
-Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan;
-budgetbevoegdheid hebben.

Van de door het Ministerie van Justitie en Veiligheid c.q Dienst Justis
afgegeven en aan de vrijwilliger toegezonden VOG ontvangt het bestuur
graag een afschrift.
Het staat een (potentiële) vrijwilliger vrij een VOG aan te vragen en/of de
uitkomst hiervan aan het bestuur te overleggen. Indien het bestuur geen blijk
heeft van geen bezwaar voor genoemde onderdelen, kan een vrijwilliger geen
werkzaamheden uitvoeren voor of namens onze stichting.
Agenda: januari 2019 / eigenaar Dennis de Jager / realisatie eind 2019
✓ We gaan de komende jaren verkennen of aansluiten bij een brancheorganisatie of keurmerk een toegevoegde waarde kan hebben voor onze
boerderij en/of stichting. Hierbij aansluiten zou een meerwaarde hebben
voor ons bestuur omdat zodoende we sommige (maatschappelijke) thema’s en
onderwerpen niet zelf hoeven uit te werken en er tevens veel informatie
paraat is en advies is te verkrijgen. Dit kan ons tijdswinst opleveren.
Aansluiten bij een keurmerk kan er toe leiden dat we meer kwalitatieve en
kwantitatieve kaders aangereikt krijgen waarbinnen we dienen te werken. Dit
verhoogt de kwaliteit van onze boerderij in brede zin, maar het dierenwelzijn
in het bijzonder.
Een verkenning zal starten bij de vraag wat we missen, wat een toegevoegde
waarde is. Vanuit deze verkenning kan gekeken worden of aansluiten loont.
Agenda: maart / eigenaar bestuur / realisatie gedurende seizoen 2019.
✓ Komende seizoenen blijven we actief bezig met het beperken van risico’s
welke vrijwilligers lopen bij hun werkzaamheden voor onze stichting in relatie
tot de gevolgen ervan voor hun welzijn en gezondheid. Vrijwilligers kunnen
(mogelijke) risico’s melden bij het bestuur waarna spoedig getracht zal worden
de situatie veilig c.q. werkbaar te maken.
Binnen ons aanname beleid van nieuwe vrijwilligers zal gekeken worden naar
de inzetbaarheid/mogelijkheden van personen in relatie tot de kans dat
daadwerkelijk iets voor valt. Mogelijk dat we vanuit deze verkenning van
taken of verantwoordelijkheden potentiële vrijwilligers niet kunnen
toebedelen bij de werkzaamheden die ze voor ons willen uitvoeren.
Agenda: seizoen 2019 -2020 / eigenaar Dennis de Jager / realisatie: seizoen
2019-2020
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Kenmerkend: verbinden
Verbinden is een sleutelwoord voor de Stichting Kinderboerderij Gennep. Verbinden
van mens met natuur, van mens met dier, maar ook verbinden van mensen onderling.
Toegang tot de kinderboerderij moet naar ons oordeel dan ook laagdrempelig en
gratis zijn. Men moet, arm of rijk -jong of oud, naar binnen kunnen en in contact
kunnen komen met elkaar.
Ook moet het naar ons oordeel mogelijk worden gemaakt dat mensen elkaar treffen
en opzoeken op deze boerderij. De huidige maatschappij heeft duidelijk behoefte
aan sociale rustpunten. Laagdrempeligheid, met een gastvrije inslag is ons devies. Er
zijn duidelijke regels op ons terrein. Veel kan, niets moet. Genieten, rust en
ontspanning. Of gewoon een praatje van mens tot mens. Door middel van het
organiseren van diverse activiteiten willen we proberen de bevolking met elkaar in
contact te brengen. Van een wandeltocht tot het zoeken van paaseieren voor
jeugdigen. De kinderboerderij wil betrokken in de maatschappij staan!
Wij richten ons bij onze werkzaamheden primair op inwoners van de gemeente
Gennep. Onze doelgroep betreft meer specifiek:
• Kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jarigen)
• Jonge kinderen (0-4 jaar) met hun ouders/begeleiders
• Mensen met een (verstandelijke) beperking (al dan niet vergezeld door
hun begeleider)
• Gezinnen
• Ouderen, al dan niet met hun kinderen of kleinkinderen
• Recreanten, toeristen, wandelaars, etc.
• School- kinderdagverblijf-, scouting-, sport- en andere groepen
Verbinden. Een kenmerkend doel voor onze kinderboerderij, maar onderscheidend
in de regio!
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Algemene doelstellingen Kinderboerderij 2019-2020
Als kinderboerderij hebben wij onszelf voor de periode 2019-2020 de volgende
doelen gesteld:
Het behouden van de bestaande bezoekers en het genereren van nieuwe bezoekers
door middel van:
• Communicatie;
• Optimaliseren aanbod speelgelegenheid kinderen;
• Educatie.
o Communicatie
✓ Stroomlijnen van alle externe communicatie-uitingen via 1 persoon. Streven is
deze taak in 2019 te kunnen beleggen bij de nieuw te werven bestuurder.
Agenda 2019-2020 / eigenaar Dennis de Jager1 / realisatie doorlopend
✓ Structureel agenderen van communicatie op bestuursvergaderingen vanuit
het hiertoe op te stellen communicatie(jaar-)plan.
Agenda 2019-2020 / eigenaar Dennis de Jager1 / realisatie doorlopend
✓ We willen het merk en logo van de kinderboerderij verder uitbouwen
(optimale benuttingsmogelijkheden) en streven naar het meer bekend maken
ervan door consequente toepassing in de diverse uitingen (intern en extern).
Hiertoe zal nadrukkelijk gekeken moeten worden hoe de marketing van ons
beeldmerk en naam beter opgepakt kan worden.
Agenda 2019-2020 / eigenaar Dennis de Jager1 / realisatie doorlopend
✓ Voorjaar 2015 is vooralsnog de laatste extern gedrukte informatiebrochure
uitgekomen. Afgelopen jaren hebben we in eigen beheer een beperkter vorm
gegeven papieren uiting verzorgd welke aan de bezoekers is mee gegeven.
Deze flyers gaan we evalueren waarbij de elementen effectiviteit, opbrengst
en informatievoorziening minimaal als evaluatie-punten zullen worden
meegenomen. Bezien moet worden of de in eigen beheer uitgegeven flyers
ingepast kunnen worden in een op te stellen communicatie- en marketingplan.
Tevens dient te worden bekeken of uitbreiding van het aantal in eigen beheer
ontwikkelde flyers wenselijk is. Te denken valt bijvoorbeeld aan een aparte
flyer voor sponsoring of het educatieve aanbod.
1

Voor seizoen 2019. Gestreefd wordt deze taak per seizoen 2019 over te kunnen dragen aan het nieuw te werven
bestuurslid.
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Agenda 2019-2020 / eigenaar Dennis de Jager1 / realisatie doorlopend
✓ Verbeteren en borgen van de planmatige en proactieve inzet van
communicatie en communicatiemiddelen binnen- en tussen de werkgroepen
en bestuur v.v.
a) De werkgroepen zal gevraagd worden periodiek verslag uit te brengen
van hun overleggen en werkzaamheden naar zowel bestuur als
vrijwilligers;
b) werkgroepen en hun werkzaamheden staan standaard als agendapunt
benoemd op de bestuursvergadering alsmede de vrijwilligersvergadering;
c) de coördinerende bestuursleden per werkgroep fungeren als
communicatielijn voor vrijwilligers naar het bestuur en vice versa.
d) Gestreefd wordt een groepsapp te realiseren per werkgroep en
bestuur;
e) Bekeken wordt of vrijwilligers behoefte hebben de zgn. “highlights” uit
de bestuursvergadering per mail te ontvangen;
Agenda 2019-2020 / eigenaar Dennis de Jager1 / realisatie doorlopend
✓ Verbeteren en borgen van de planmatige en proactieve inzet van
communicatie en communicatiemiddelen naar bezoekers, relaties en media.
Dit aan de hand van het activiteitenjaarplan (werkgroep educatie) en onder
leiding van de te werven bestuurder met de portefeuille PR. Binnen dit
jaarplan van de vakgroep educatie worden alle communicatie-momenten
opgenomen waarbij alle vrijwilligers gevraagd wordt zoveel mogelijk kant en
klare berichten (met foto/illustratie) leveren welke voorgelegd kunnen
worden aan de media.
Agenda 2019-2020 / eigenaar Dennis de Jager1 / realisatie doorlopend
✓ We zullen actief facebook en de website blijven benutten als
informatiekanaal aan onze (potentiële) bezoekers. Daarnaast gaan we kijken
of via andere wegen (ander/beter/gerichter) effect te genereren is bij onze
doelgroep.
Agenda 2019-2020 / eigenaar bestuur / realisatie doorlopend
o Optimaliseren aanbod speelgelegenheid kinderen

2

Voor seizoen 2019. Gestreefd wordt deze taak per seizoen 2019 over te kunnen dragen aan het nieuw te werven
bestuurslid.
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✓ Afgelopen jaren is een start gemaakt met een projectplan dat meer concreet
inhoud zou moeten geven aan de invulling en plaats van de gewenste
speelgelegenheid c.q. speeltoestellen bij onze boerderij. Ook is een
speelelement geplaatst vanuit een externe partij als schenking na een actie.
Leidend bij de verdere uitwerking van onze plannen waren de plannen in de
nabije omgeving van de kinderboerderij ter realisatie van een speelplek met
toestellen. We hebben onze plannen dan ook even geparkeerd in afwachting
van deze externe plannen.
In de optiek van het bestuur zou de realisatie van een eigen speelgelegenheid
een duidelijke meerwaarde voor onze boerderij alsmede de directe omgeving
(buurt) moeten hebben. Alvorens we over zouden gaan tot daadwerkelijke
plaatsing, met hierbij -naast het kostenaspect- ook de jaarlijks bijkomende
onderhouds- en veiligheidsvereisten dient duidelijk te zijn of onze
speelgelegenheid deze toegevoegde- of aanvullende waarde heeft. In 2019 zal
hiertoe een plan worden ontwikkeld, liefst in samenspraak met onze
vrijwilligers.
Agenda september 2019 / eigenaar Michiel Ponjee / beoogde realisatie seizoen
2020
✓ Voor eind 2018 uitvoeren van nadere verkenning naar mogelijkheden tot het
aanvragen van subsidie ter realisatie van speelgelegenheden c.q.
speeltoestellen nabij of op ons terrein.
Agenda september 2019 / eigenaar Michiel Ponjee en Dennis de Jager /
realisatie seizoen 2019
✓ Vanuit de eerder genoemde overweging en met in achtneming van wet –en
regelgeving al dan niet komen tot realisatie van een beperkt aantal
speelgelegenheden c.q. speeltoestellen voor kinderen in de leeftijd tot 8 jaar
voor seizoen 2019. Dit nadrukkelijk in samenspraak met de gemeente Gennep
en partijen uit onze directe omgeving.
Agenda september 2019 / eigenaar Michiel Ponjee / realisatie seizoen 2019
✓ Het realiseren van meer m² oppervlakte kinderboerderij ten behoeve van
ondersteunende activiteiten binnen de bestaande buitenruimte (omheind)
evenals het kijken naar mogelijkheden om het niet omheinde buitenterrein
meer te betrekken bij de kinderboerderij blijft een doelstelling. Hiertoe zijn in
2016 reeds plannen gemaakt en is ook al deels het voorterrein aangepast c.q.
leeggeruimd. In de komende jaren gaan we verder met het realiseren van meer
m² benutbaar oppervlak op ons terrein, dit mede door het aanpassen en/of
verplaatsen van de parkeergelegenheid bij onze boerderij.
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Aandachtspunt hierbij is de mogelijke aansluiting van onze boerderij op de
riolering welke eind 2018 zal worden afgerond.
Agenda september 2019 / eigenaar Michiel Ponjee en Dennis de Jager /
realisatie seizoen 2019
o Educatie
✓ Leidend blijft het principe dat educatie die wordt uitgedragen, passend dient
te zijn bij de doelstelling van de stichting alsook bij de mogelijkheden van de
vrijwilligers (tijd, bemensing) om de activiteit ten uitvoer te brengen.
Afgelopen seizoen is de werkgroep educatie nieuw leven in geblazen en
worden meer initiatieven genomen om daadwerkelijk educatiemomenten te
organiseren/verzorgen.
Er zal gezocht worden naar een bestuurslid met als takenpakket educatie
zodat de vrijwilligers die zich hier mee bezig willen houden een aanspreekpunt
hebben binnen het bestuur. Tevens hopen we zodoende op een nog betere
organisatie van het educatieve aanbod.
Agenda januari 2019 / eigenaar Dennis de Jager / realisatie maart 2019
✓ In de winter van 2018/2019 zal proefondervindelijk gewerkt worden aan het
met enige regelmaat open gaan van de boerderij gedurende de periode dat we
normaliter gesloten zijn (winter). Streven is een plan op te stellen waarbij we
vanaf 1 januari 2019 op één vast moment per maand open gaan voor publiek
waarbij we een activiteit bieden. Deelname aan deze activiteit is al dan niet
op basis van inschrijven en gratis voor deelnemers.
Agenda januari 2019 / eigenaar Dennis de Jager / realisatie maart 2019
✓ In principe is er geen educatief aanbod indien niet ook het reguliere rooster
voor het moment van de activiteit gevuld is. Primair blijft openstelling
kinderboerderij, secundair de educatieve activiteit.
Om onder andere te voorkomen dat gepland educatief aanbod onverhoopt
niet door kan gaan omdat de reguliere bezetting niet rond is, gaan we vanaf
seizoen 2019 alle vrijwilligers (ook van werkgroepen die in basis niet met onze
bezoekers van doen hebben) benaderen om zich in te zetten voor de
openingsuren waarvoor nog geen vrijwilliger is gevonden. Op jaarbasis gaat dit
om 3 à 4 momenten. Vrijwilligers zullen hierover bij aanname worden
geïnformeerd.
Agenda 2019-2020 / eigenaar bestuur / realisatie 2019-2020
✓ Teneinde de reguliere begroting en budgetten te ontlasten zal er voor de
educatieve activiteiten gezocht worden naar andere manieren om deze (mee-)
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te bekostigen. Hierbij kan gedacht worden aan sponsoring in geld of middelen
en/of fondswerving.
Educatieve activiteiten zullen per jaar in een activiteitenkalender worden
ondergebracht welke voor aanvang van het openingsseizoen door het bestuur
dient te worden vastgesteld inclusief begroting van de kosten.
Doelstelling blijft dat deelnemers gratis moeten kunnen deelnemen aan onze
activiteiten.
Agenda februari 2019 -2020 / eigenaar bestuur / realisatie seizoen 2019 - 2020
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Wat is er te zien op onze kinderboerderij in Gennep?
Op onze kinderboerderij zal men voornamelijk kinderboerderijdieren aantreffen. We
willen hierop nadrukkelijk onze focus leggen. Te denken valt hierbij aan de geit, de
eend, de gans, kippen en natuurlijk enkele konijnen.
We zullen altijd oog houden voor de ruimte die een dier behoeft. Het streven is om
een bij de ons beschikbare ruimte en mogelijkheden passende –en gevarieerde
populatie dieren te huisvesten. We zullen deze dieren echter in een klein aantal
huisvesten, zeer zeker omdat een goed beheer van een kinderboerderijlocatie
overbevolking en overbelasting niet toelaat. Dus geen grote kuddes of groepen.
Passend binnen onze doelstellingen zullen we ook jaarlijks jonge dieren hebben op
onze kinderboerderij. Dit door aanwas vanuit onze eigen populatie dieren en/of
door gerichte aanschaf van jonge dieren. Voor deze (jonge) dieren zoeken we een
passende herplaatsingsplek wanneer zij de kinderboerderij om welke reden dan ook
dienen te verlaten. In basis vangen we geen dieren op die bij ons worden
achtergelaten zonder ons medeweten (over hek gezet) of binnengebracht. Deze
dieren zullen door ons elders ondergebracht worden.
De populatie dieren van de boerderij blijft –in basis- het gehele jaar door dezelfde
en wordt alleen dan aangepast of uitgebreid wanneer dit vanuit het oogpunt van de
kinderboerderij wenselijk is. Incidenteel kan dan ook –vanuit een thematisch en
tijdelijk karakter- aanvullend aanbod aan dieren voorhanden zijn.
Doelstellingen Dieren 2019-2020:
✓ Conform de vastgestelde kaders voor aanwezige dieren gaan we in seizoen
2019 een kwaliteitsslag maken. Dit betreft het optimaliseren van huisvesting
en dan met name de weiden. Minder dieren per diersoort, dieren
samenvoegen en meer verweidingsmogelijkheden zijn beoogde doelen.
Agenda juli 2019 / eigenaar Dennis de Jager / realisatie oktober 2019
✓ Na realisatie van de riolering bij ons gebouw willen we werken aan het verder
oplossen van de vuilwaterproblematiek bij de vijver. Afgelopen seizoen
hebben we hier al een voorzet in genomen door de zwanen elders te
huisvesten en te kiezen voor kleinere watervogels. In seizoen 2019 willen we
zoeken naar een pomp waarmee we zelf (deels) het vuile water uit de vijver
kunnen pompen en op meer frequente basis schoon water kunnen toevoegen
aan de vijver.
Agenda februari/juli 2019 / eigenaar Nick Kuiper/ realisatie augustus-2019
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✓ Verdere optimalisatie van ons caviaverblijf (zgn. “caviadorp”). Dit caviaverblijf
hebben we enige jaren gelden kunnen realiseren vanuit de opbrengst van onze
rommelmarkt. Doel is hier op een speelse manier de cavia’s te huisvesten
opdat jonge bezoekers dichtbij de cavia’s kunnen komen, de cavia’s een
betere en ruimere huisvesting geboden kan worden maar zeker ook door de
aankleding als “dorpje” een eyecatcher ontstaat. Doel in seizoen 2019 is om
het dorp verder uit te breiden met meer huisjes en bijbehorende attributen.
Agenda juni 2019 / eigenaar Dennis de Jager / realisatie seizoen 2019
✓ Verdere borging logboek en medisch dossier dieren. Hier hebben we in
seizoen 2018 een stap in gezet. Doel is nu om het gebruik van het logboek en
met name het medisch dossier te borgen en te optimaliseren (structuur
medische handelingen, plannen schoonmaak en ontsmetten etc.). Beheer
ervan beleggen we het liefst bij één van de dierverzorgers.
Agenda DV mei 2019 / eigenaar Dennis de Jager / realisatie seizoen 2019
✓ Blijvend zullen we aandacht geven aan de werving van dierverzorgers
aanvullend aan de bestaande groep. Dit met het doel verloop onder- of
absentie door deze vrijwilligers beter op te kunnen vangen. Ook kunnen met
meer vrijwilligers meer taken gedaan worden tijdens een dienst, wat weer ten
goed komt aan het welzijn van de dieren en de uitstraling van onze locatie.
Agenda DV juni 2019 / eigenaar Dennis de Jager / realisatie seizoen 2019-2020
✓ We zullen in 2019 ons dierenbestand nader bekijken en verjongen. Hiermee
willen we ons aanbod verbeteren maar meer nog praktisch/functioneel een
slag slaan in bijvoorbeeld beheersbaarheid van diersoorten, beheer terrein en
opstallen, beheer van medische kosten voor dieren en reductie van kosten in
het algemeen.
Agenda voorjaar 2019 / eigenaar Dennis de Jager / realisatie seizoen 2019
✓ Als service willen we onze bezoekers de mogelijkheid bieden om dieren welke
zij, om welke reden dan ook, niet meer kunnen houden, aan te bieden via een
hiertoe speciaal ingericht prikbord. Met het verbinden van vraag en aanbod
gerelateerd aan onze doelstellingen denken we bij te kunnen dragen aan het
herplaatsen van dieren op een diervriendelijke manier (welzijn) en een podium
te bieden voor aanbod op een plek in de gemeente Gennep waar veel
dierenliefhebbers te vinden zijn. Beheer van dit prikbord zou in basis moeten
liggen bij een vrijwilliger waarbij aandacht moet zijn voor het actueel houden
van de vraag en het aanbod op dit prikbord.
Agenda voorjaar 2019 / eigenaar Dennis de Jager / realisatie seizoen 2019
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Hoe komen wij aan onze inkomsten? Wat geven wij uit?
De eerder geschetste werkzaamheden en activiteiten brengen natuurlijk ook kosten
met zich mee. De SKG houdt rekening met de volgende kostenposten en hier
tegenover staande baten:
Kosten:
✓ Huur gebouw en terrein
✓ Onderhoud /beheer
✓ Gas-water-licht
✓ Voer –en dierbenodigdheden
✓ Medische kosten dieren
✓ Huishoudelijke uitgaven
✓ Kosten activiteiten
✓ Verzekeringspremies
✓ Representatiekosten
✓ Onvoorziene kosten

Baten:
✓ Donaties/giften/sponsoring
✓ Vrijwillige bijdrage bij bezoek aan
kinderboerderij
✓ Verkoop voer
✓ Adoptie dieren
✓ Fondswerving
✓ Subsidie inkomsten
✓ Organisatie van diverse
activiteiten zoals bijvoorbeeld
een rommelmarkt
✓ Ontvangen van bijdragen in
natura door sponsoren
✓ verkoop van koffie, thee en
overige

Een gedegen beleidsvoering en een bewuste uitgave moeten zorg dragen voor een
gezonde stichting Ook kan een post als voer –en dierbenodigdheden wellicht deels
gedragen worden door sponsoren. De stichting dient dus zorg te dragen voor goede
contacten met gemeente, particuliere begunstigers en mogelijke sponsors, daar deze
de jaarlijkse begroting van de stichting ontlasten waardoor de SKG een financiële
buffer op kan gaan bouwen.

Financiële doelstellingen 2019-2020
✓ Per november van ieder boekjaar zal de begroting voor het komende jaar
opgeleverd worden en bestuurlijk worden vastgesteld. Hierna is deze voor de
vrijwilligers en begunstigden openbaar en inzichtelijk (op aanvraag via
secretariaat).
Agenda oktober 2019-2020 / eigenaar Michiel Ponjee / realisatie november
2019-2020
✓ Per januari volgend op een kalenderjaar zal een financieel jaarverslag
opgeleverd worden en bestuurlijk worden vastgesteld. Hierna is deze voor
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vrijwilligers en begunstigden openbaar en inzichtelijk. Het financieel
jaarverslag zal -na vaststelling door het bestuur- binnen 14 dagen voor derden
inzichtelijk zijn via onze website (onder het kopje “ANBI”)
Agenda december en januari 2019-2020 / eigenaar Michiel Ponjee / realisatie
ultimo januari 2019-2020
✓ We streven naar het verder opbouwen van financiële reserves en het zijn van
een (financieel) gezonde organisatie. Begin 2019 zal het bestuur haar beleid
hiertoe voor de komende jaren vaststellen en -indien mogelijk- een plan van
aanpak hierbij opstellen.
Agenda maart 2019/ eigenaar bestuur / realisatie seizoen 2019 - 2020
✓ Jaarlijks dienen we een subsidieaanvraag (vanuit de subsidieregeling
“Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein) in bij de gemeente
Gennep.
Agenda juni 2019 / eigenaar Michiel Ponjee / realisatie oktober 2019
✓ Streven is om grote kostenposten als diervoeders, dierenartskosten,
onderhoud, gas en elektra de komende seizoenen te reduceren. Hiertoe
zullen in de diverse werkgroepen en het bestuur plannen worden opgesteld.
Eerste doelstelling hierbij is de kosten inzichtelijk maken voor de
werkgroepen zodat vanuit bewustwording en betrokkenheid door de groepen
gestreefd kan worden naar reductie van kosten.
Agenda maart 2019/ eigenaar Dennis de Jager, Michiel Ponjee, Nick Kuiper /
realisatie seizoen 2019 - 2020
✓ Begin 2019 zal een MOP (Meerjaren Onderhouds Planning) opgesteld worden
door de werkgroep onderhoud opdat hiermee een financiële doorberekening
van onderhoudskosten en vervanging kan plaatsvinden richting begroting 2019
e.v.
Agenda januari 2019 / eigenaar Michiel Ponjee, Nick Kuiper / realisatie eind
2019
✓ Nadrukkelijk dienen we in 2019 als speerpunten vanuit het bestuur de
sponsoring en de collecte (weer) op te pakken. Doelstelling is de inkomsten
van de collecte in 2019 terug gebracht te hebben naar minimaal het niveau
van het jaar 2017. Voor de sponsoring hopen we op een verdubbeling van de
inkomsten ten opzichte van 2018. Hiertoe gaan we kijken of we mogelijk
vrijwilligers kunnen betrekken bij het werven van sponsoren.
Agenda mei en augustus 2019 / eigenaar bestuur / realisatie seizoen 2019 –
2020
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o Energie, energielasten
✓ We willen ons gebouw verder energiezuiniger gaan maken door het verder
aanbrengen van isolerende maatregelen (tochtstrips, deurdrangers) en het
bewuster maken van de vrijwilligers over het energie en water verbruik in ons
gebouw.
Agenda juni 2019 / eigenaar Nick Kuiper / realisatie seizoen 2019
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Tot slot
Na zes jaar aanwezigheid in de Gennepse samenleving is de kinderboerderij niet meer
weg te denken. Operationeel is het exploiteren van een dergelijke voorziening als
onze boerderij echter een omvangrijke en steeds complexere opgave. De komende
twee jaar willen we aan de slag om -na de op meer fronten rijke beginjaren- onze
stichting stabiliteit mee te geven in de bedrijfsvoering. Dit door borging van
processen en bijstellen van ambities naar beheersbaar niveau. Dit alles zonder onze
doelstelling uit het oog te verliezen.
Namens het bestuur van Stichting Kinderboerderij Gennep,
Dennis de Jager
Voorzitter
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