Stichting Vrienden van de Dierenvallei te Leusden

Jaarverslag 2015
Het jaar 2015 is voor de kinderboerderij Dierenvallei een jaar geweest van plannen
maken en contacten leggen in verband met de nieuwbouw van de School, de
herinrichting van het buitenterrein en herinrichting of nieuwbouw van de Dierenvallei
zelf.
Het bestuur van stichting Vrienden van de Dierenvallei heeft een aantal wijzigingen
ondergaan, waaronder de aanstelling van een nieuwe voorzitter, die tijdens de gehele
bouwactiviteiten van de school en de herinrichting van de Dierenvallei actief zal zijn in
de contacten met de Gemeente en de bouwcoördinator van Voila.
Helaas heeft de Dierenvallei afscheid moeten nemen van enkele vaste vrijwilligers die
structureel veel taken vervulden.
Onze kinderboerderij wordt door steeds meer kinderen uit Leusden bezocht tijdens de
openstelling op woensdagmiddag. Ook buiten leusden is de kinderboerderij geen
onbekende.
De gezondheid en het welzijn van de dieren wordt per september begeleid door een
nieuwe dierenarts; Dierenartsenpraktijk Wellensiek.
Bestuur
In november 2015 is het bestuur uitgebreid met voorzitter Piet Keizer.
Wim Couwenberg heeft in november afscheid genomen als voorzitter, maar zal als
beheerder aan de Dierenvallei verbonden blijven. In verband met de zwangerschap van
Hanneke Verweij en door tijdelijke afwezigheid van Wim na een ongeval, heeft Barbara
Spies-Blankestein de taak van secretaris gedurende die perioden vervuld. Bestuurslid
Fleur van der Velde-Harsenhorst nam afscheid als functionaris Interne Communicatie.
We konden Eline van Os verwelkomen in die functie.
Per november 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Piet Keizer, voorzitter; Roel Mulder, penningmeester; Hanneke Verweij, secretaris;
Wim couwenberg, beheerder; Willem Hekhuis, webmaster externe PR; Eline van Os,
functionaris interne communicatie; Michiel Fokkelman, verzorgcoördinator.
Uitbreiding en indeling /inrichting van de Dierenvallei
Het bestuur van stichting Vrienden van de Dierenvallei heeft een commissie voor de
Herinrichting van de Dierenvallei ingesteld. Deze commissie is tweemaal bijeen geweest
en is bijgestaan door Architect Wim Vrolijk (via de Matchbeurs).
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Deze commissie heeft een pakket van eisen en aandachtspunten samengesteld en deze
besproken in het bestuur van de Dierenvallei. Het bestuur gaat akkoord met het totale
pakket, te weten:
A. De Dierenvallei is van de school en zal dat in de nieuwe situatie ook blijven.
B. Het oppervlakte van de kinderboerderij zal vergroot worden tot 4 weilanden.
C. Een nieuwe stal zal een gemeenschappelijke ruimte van 10 m2 moeten hebben,
vanwege het grote aantal bezoekers.
D. Het aantal dieren wordt in principe niet uitgebreid. De dieren krijgen meer
(diervriendelijke) ruimte.
E. Aandachtspunten zijn; openstelling, de stal, technische installaties,
energievoorziening, onderhoud, opslag en algemeen.
Openstelling 2015
De openstelling van de kinderboerderij is meer bekend geworden door publicaties,
mond op mond reclame en door het verspreiden van stickers van de Dierenvallei. Dit
jaar bezochten ruim 776 kinderen en 215 volwassenen onze kinderboerderij. Totaal
waren dat 991 bezoekers. Ter vergelijking met vorig jaar: Toen kwamen er 507 kinderen
en 173 volwassenen. Dit is dus een forse toename met maarliefst meer dan 300
bezoekers.
Stallijst en Dierenbestand
Iedere maand wordt er een stallijst gemaakt met het aantal dieren dat aanwezig is in de
kinderboerderij. Er zijn dit jaar cavia’s, konijnen, duiven, en kuikens ter wereld gekomen.
De kinderen strijden om als eerste namen te verzinnen voor deze jonge dieren. Dit jaar
zijn twee witte ratten toegevoegd aan het dierenbestand. Zij luisteren naar de naam
Elmo en Erno. Helaas zijn konijnen Ketjap en Roxie dit jaar overleden. De overige dieren
verkeren in goede gezondheid.
Bezoek Dierenarts
De dierenarts van Dierenkliniek De Arker in Nijkerk heeft afscheid genomen van onze
kinderboerderij. Per brief is dhr Evert van Dijk bedankt voor de geboden diensten en
betrokkenheid. Per 1 september is de nieuwe dierenarts Johan Oosterloo van
dierenpraktijk Wellensiek in Nijkerk begonnen met het observeren en behandelen van
de dieren in onze kinderboerderij. Er is een contract opgesteld en getekend.
Eens per 2 maanden bezoekt Johan Oosterloo de Dierenvallei.
Dit jaar is door de Gezondheidsdienst voor Dieren het certificaat zwoeger-vrij en cae-vrij
afgegeven voor onze geiten en schapen. Per 4 oktober zijn wij als varkenshouderij
verplicht de mutaties van varkens te melden aan databank POV in Zeist.
Vrijwilligers
De meeste vaste vrijwilligers zijn werkzoekenden, die via Welzijn Leusden, tijdelijk bij
ons vrijwilligerswerk doen.
De formatie van het aantal (vaste) vrijwilligers is teruggelopen in verband met het
vinden van een vaste baan.
Enkele vrijwilligers, met name Chantal Dekker en Ronald van der Water, zetten zich een
dagdeel in, om toch nog betrokken te kunnen blijven bij de kinderboerderij. Zij hebben
respectievelijk als taak die van assistent beheerder en terreinvrijwilliger.
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Verzorgouders
Ouders van de school (scholen) zijn als weekend- en vakantieverzorgers betrokken bij de
Dierenvallei. Het aantal verzorgouders is stabiel gebleven. Dit jaar zijn er verzorgouders
van de Klimrakker (fusieschool) bijgekomen. De digitale planning wordt verzorgd door
dhr Bert Lindemulder. Voor deze verzorgouders is er een bijeenkomst geweest met als
gastspreker dhr Kees blom van de Zorgboerderij Blommestein in Leusden.
Stagiaires
In april heeft Ester Komrij afscheid genomen, omdat haar stageperiode is beëindigd.
Zij volgt nu de opleiding van de groene school Groenhorst in Barneveld.
Sylvana Priem heeft in opdracht van de Groenhorstschool in Nijkerk 4 weken een
snuffelstage gelopen in de Dierenvallei. In het kader van de opleiding assistent. Stagiair
leerkracht Karin Mars heeft vrijwilligerswerk (snuffelperiode) gedaan in onze
kinderboerderij en is daarna doorgestroomd als stagiair op de Vallei. Enkele
aanmeldingen van stagiaires dierverzorging (van de Groenhorstschool Barneveld) MBO
nivo 2 hebben niet geleid tot aanname. Wel heeft de Dierenvallei opnieuw het
certificaat van leerbedrijf gekregen.
Maatschappelijke activiteiten.
Bestuursleden en vrijwilligers hebben deelgenomen aan maatschappelijke activiteiten in
Leusden en hebben contacten gelegd met andere instellingen en bedrijven.
Naar aanleiding van het bezoek van 10 december 2014 aan de ontbijt-sessie van het
Business Network International (BNI) in Zeist hebben wij dit jaar een exemplaar
ontvangen van een subsidiescan en uitwerking van Fondsen, ter verkrijgen van
subsidies/gelden. Helaas is de Dierenvallei niet het goede doel geworden waarnaar het
BNI op zoek was.
Op 28 maart stonden we met de mobiele kinderboerderij op de Verenigingenmarkt in
winkelcentrum de Hamershof. Het weer was niet gunstig (regenachtig), toch hebben we
€ 50 opgehaald.
De plannen op Werelddierendag 3 oktober om met een stand in de Jumbo en de Albert
Heijn te staan, gingen niet door ivm tekort aan begeleiding.
Op 12 december hebben we met de mobiele kinderboerderij deelgenomen aan een
kerstfair van accountantskantoor de Kruiff in Woudenberg. We kregen een gift van € 75.
Matchbeurs
De matches die in 2014 werden gemaakt, zijn dit jaar gerealiseerd. Een nieuw raam in
de stal (aannemer Brouwer), boombeschermers en beachflags (firma Hertzinger), een
rietmat van (Randijk), laptop van (Arag) en automatische hokkensluiter (Rabobank).
Onze deelname aan matchbeurs 2015 in Afas gebouw heeft geresulteerd in de volgende
matches;
Het snoeien van de fruitbomen op het schoolplein, (knotploeg Leusden)
Het snoeien van de fruitbomen in Dierenvallei (knotploeg Leusden)
Aanschaf Brandstempel (Rabo-bank)
Opslagcontainer (firma Schoonhoven)
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Activiteiten bestuur
De Opa- en Omadag op 28 april werd goed bezocht. De aanwezigen werden welkom
geheten door Michiel en werden bijgepraat over de komende nieuwbouw van de school
via een film. Daarna volgde een rondleiding door de Dierenvallei. De kleinkinderen
gaven uitleg over de verzorging en het voeren van de dieren. Dit werd zeer
gewaardeerd. Enkele grootouders werden Vriend van de Dierenvallei.
De bijeenkomst (instructieavond) voor verzorgouders op 12 februari, met spreker Kees
Blom van zorgboerderij Blommendal werd matig bezocht (6 personen). Kees Blom gaf
uitleg over de zorgboerderij. Kinderen die uit diverse complexe situaties komen, krijgen
in de omgeving van deze zorgboerderij weer structuur en vinden zichzelf weer.
Afgesproken is, dat we contact onderhouden en kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
Word Vriend van de Dierenvallei
In mei vorig jaar heeft Willem Hekhuis een folder gemaakt ‘Word Vriend van de
Dierenvallei’. Voor slechts € 12,- per jaar, dat is een euro per maand, helpen de
Vrienden mee aan de instandhouding van deze unieke kinderboerderij, een voorziening
waar (klein)kind(eren) spelenderwijs kennis kunnen maken met het verzorgen van en
het omgaan met dieren. Deze actie heeft totaal 39 Vrienden opgeleverd.
Onderhoud weide en opstallen
Aan de hand van het werk- en onderhoudsplan zijn, na goedkeuring van het bestuur,
werkzaamheden verricht, aan de weiden, fruitbomen, en schilderwerk.
Dit jaar is er geen groot onderhoud nodig.
Problemen met webcam en Website
De problemen met de webcams zijn gedeeltelijk opgelost (storingen webcam ivm ander
ICT bedrijf door schoolbestuur). De Website Dierenvallei.nl is weer in orde gemaakt en
krijgt het komende jaar een facelift.
Vandalisme
Naar aanleiding van het gesprek in juni jl, met de wijkagent over mogelijk vandalisme,
adviseert de agent om de webcams te gebruiken als wakend oog. Hij heeft tijdens
nationale feestdagen en Oud & Nieuw extra controle uitgevoerd. Er hebben geen
bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden.
(Nieuw) bouw MFC Atria
In het voorjaar is bekend gemaakt, dat de firma Pellikaan de nieuwe school (Atria) gaat
bouwen. In de herfst is begonnen met de sloop van de sporthal en is begonnen aan de
bouw van de nieuwe school. Gelukkig kunnen de dieren tijdens de
bouwwerkzaamheden in de Dierenvallei blijven. zodat de continuïteit van de verzorging
van de dieren gewaarborgd is.
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Financieel Verslag:
Inkomsten
Ouderbijdrage
Dierenweidedag
Vrienden en acties
rente

2015
€ 1.300,00
€ 1.702,00
€ 631,00
€
31,00

2014
€ 1.300,00
€ 1.855,00
€ 1.514,00
€
89,00

€ 3.664,00

€ 919,00
€ 5.677,00

Eigen Vermogen

€ 3.634,00

€ 3.478,00

Uitgaven
voeding en verzorging dieren
medische kosten
Onderhoud
Verzekeringen
Communicatie
Diversen
naar Eigen Vermogen

2015
€ 1.113,00
€ 642,00
€ 845,00
€ 412,00
€ 171,00
€ 326,00
€ 155,00
€ 3.664,00

2014
€ 1.258,00
€ 1.922,00
€ 1.500,00
€ 332,00
€
70,00
€ 595,00

tlv Eigen Vermogen

€ 5.677,00

Dit jaar hadden we minder inkomen dan voorgaande jaren. O.a. ging de AH-actie niet door,
waardoor de opbrengst van de post Acties teleurstellend is.
Aan de uitgaven kant is er o.a. minder voeding ingekocht. De medische kosten zijn afgenomen,
maar nog steeds boven die van 2012 bijv. Aan Bouw en onderhoud is niet veel uitgegeven.
We hebben in 2015 geen verlies geleden, maar er is 155 euro naar eigen vermogen gegaan.
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