Jaarverslag 2016
van de Stichting Vrienden van de Dierenvallei te Leusden
Inleiding: een jaar van improviseren
Het jaar 2016 is voor de kinderboerderij Dierenvallei vooral een jaar geweest van
improviseren inzake huisvesting en verzorging van de dieren. De sloop van de oude
schoolgebouwen aan de Asschatterweg, de daaropvolgende nieuwbouw en
herinrichting van het buitenterrein (inclusief uitbreiding van de Dierenvallei en de bouw
van de nieuwe stal) stelden beheerder, vrijwilligers en bestuur regelmatig danig op de
proef. Bestuur, schooldirectie en buurtbewoners hebben in de bouwperiode regelmatig
overleg gehad met de gemeente over de invulling van het terrein en de beplanting.
Een aantal stagiaires van diverse scholen van het voortgezet onderwijs hebben in dit jaar
hun maatschappelijke stage gelopen in onze kinderboerderij. Via AZC Leusden hebben
twee vluchtelingen een korte snuffelstage doorgebracht bij het verzorgen van de dieren.
Vanuit het bestuur is een actief beleid gevoerd voor het werven van vrijwilligers,
voornamelijk voor de functie van assistent-beheerder.
De stichting Vrienden van de Dierenvallei is weer erkend leerbedrijf tot februari 2020 .
Bestuur
In 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter: Piet Keizer
Penningmeester: Roel Mulder
Beheerder: Wim Couwenberg
Secretaris: Hanneke Verweij
Interne communicatie: Eline van Os
Externe communicatie: Willem Hekhuis
Verzorgcoördinator: Michiel Fokkelman
Bouw nieuwe stal en indeling van het terrein
De nieuwe stal krijgt een oppervlakte van ca. 50 m2 ligt op de centrale as van het terrein
en heeft vier weiden om zich heen. Een nieuwe vlindertuin wordt de buffer tussen de
Asschatterweg en Dierenvallei. Aan die kant komt een aparte ingang voor leveranciers
en bezoekers, daarnaast een kleine fietsenstalling met fietsenrekken.
Het uitgangspunt is om in de bouwperiode alle dieren op de dierenweide te blijven
huisvesten en het systeem van verzorging en planning met schoolkinderen en
vrijwilligers te handhaven.
Op 13 juli werden bouwhekken geplaatst tussen de oude school en het terrein van de
Dierenvallei. Dit i.v.m. de sloop (in augustus) van het schoolgebouw. Daartoe werden de
konijnenflat en –hokken verplaatst.
In september werd een tijdelijke ingang gemaakt naar de Dierenvallei. Schoonhoven
Infra plaatste een container voor de huisvesting van de kleine dieren, o.a. cavia’s,
muisjes, ratjes en konijnen. De varkens bleven in hun eigen hok; de schapen en geiten
bleven in de achterste weide met de schuilhokken.

Op vrijdag 30 september werd door vrijwilligers de oude stal gesloopt,
noodzakelijk i.v.m. de start van de bouw van de nieuwe stal.
Op 3 oktober werd begonnen met de bouw van de nieuwe stal; een dag
later werd de kap op de stal geplaatst. Op 1 december konden de schapen
Vica & Lieke en de geiten Valerie, Sam en bokje Olivier naar hun nieuwe
onderkomen. Ook de varkens Bob & Jop konden in hun nieuwe verblijf . Zij
genoten van de grote ruimte.
Het inzaaien van de nieuwe weiden moet wachten tot het voorjaar van
2017.
Openstelling
De openstelling van de kinderboerderij voor bezoekers kwam tijdens de bouwperiode
stil te liggen in verband met de veiligheid. Van januari tot oktober 2016 hebben 443
kinderen en 164 volwassenen onze kinderboerderij bezocht.
Stallijst en dierenbestand
Iedere maand wordt er een stallijst gemaakt met het aantal dieren dat aanwezig is en
eventuele bijzonderheden.
Er zijn dit jaar cavia’s, konijnen, duiven, en kuikens ter wereld gekomen. De kinderen
streden om het hardst om de namen te mogen verzinnen voor de jonge dieren. Er
zijn dit jaar enkele jonge konijntjes ontsnapt uit het hok. Van de 13 koemuizen
overleden er 7.
Dierenarts
Dierenarts Johan Oosterloo kwam conform contract de dieren observeren en
behandelen. Met het oog op de heersende nieuwe variant van de konijnenziekte VHD is
besloten twaalf konijnen niet te vaccineren. Bestaande vaccins zijn niet effectief tegen
het nieuwe virus.
Actief beleid werving vrijwilligers
Het bestuur heeft een actief beleid gevoerd met betrekking tot het werven van (vaste)
vrijwilligers met name ter ondersteuning van de beheerderstaken. Er zijn posters
gemaakt voor verspreiding in de wijk Alandsbeek, er is een (digitaal) artikel gemaakt
voor lokale krant en de scholen Kla4 en de Bongerd. In november is er een
informatieavond geweest in gebouw Atria waar ouders genodigd waren voor
voorlichting over een nieuw onderwijssysteem (TOM) en nieuwbouw Dierenvallei
(inclusief vraag naar vrijwilligers). Met als resultaat dat twee personen zich hebben
aangemeld voor het assisteren van de beheerder.
Taken (vaste) vrijwilligers
De vaste vrijwilligers ondersteunen de beheerder bij zijn taken. Er zijn nu drie
vrijwilligers in de functie van assistent-beheerder: Hans Nijhof, Chantal Dekker en Max
Gouda.
Overige vrijwilligers/Verzorgouders
De overige vrijwilligers zijn de personen die incidenteel helpen met een klus op afroep
en de verzorgouders. De verzorgouders verzorgen de dieren tijdens de weekeinden en
in vakanties. De planning hieromtrent werd tot september verzorgd door Bert Linders
en daarna door Eline van Os. Voor de verzorgouders is er een bijeenkomst geweest met
als gastspreker de heer Kees Blom van Zorgboerderij Blommendal.

Stagiaires
Vanuit scholen voor voortgezet onderwijs (Corderius College, Mavo
Doorn en Vakcollege Maarsbergen) heeft een twaalftal leerlingen een
maatschappelijke stage doorgebracht van diverse uren in onze
kinderboerderij.
In contact met AZC hebben twee vluchtelingen uit Syrië een korte periode
stage gelopen in onze kinderboerderij.
Erkenning als leerbedrijf
Op 9 februari is de Stichting Vrienden van de Dierenvallei weer erkend leerbedrijf
geworden, registratienummer 100173317; de erkenning is geldig tot 9 februari 2020.
De erkenning geldt voor de kwalificatie ‘Vakbekwaam medewerker dierverzorger nivo 3’
Lisa Raayen was de eerste leerling (vanuit het Groenhorstcollege in Barneveld) die bij
ons genoemde kwalificatie heeft behaald.
Website
Terwijl de bouw en aanleg nieuwe Dierenvallei in 2016 nog in volle gang waren, werd
ook een project geheel afgerond: een nieuwe website. Dankzij een terzake deskundige
ouder was in 2015 een begin gemaakt met het bouwen van een nieuwe site, technisch
geheel up to date. In de eerste helft van 2016 werd er de laatste hand aan gelegd en
begin juni was de nieuwe dierenvallei.nl een feit.
Activiteiten
• De mobiele kinderboerderij stond op 10 december op een kerstfair van
Accountantskantoor De Kruijff in Woudenberg.
• De Opa- en Omadag op 28 april met een rondleiding door de Dierenvallei en uitleg van
de kinderen was een succes. Enkele grootouders gaven zich op als Vriend van de
Dierenvallei.
• Op 4 oktober - Werelddierendag - mochten leerlingen ’s ochtends bij Albert Heijn
collecteren voor onze dieren. De opbrengst was 259 euro.
• In november heeft de Dierenvallei deelgenomen aan de jaarlijkse Matchbeurs met
Leusdense bedrijven. De volgende matches konden worden gemaakt;
- Met Afas, aanschaf veilige zoldertrap,
- Met AssumDelft Advocaten en Rotary , aanschaf zes houten krukken
- Met Schoonhoven Infra, bestrating en uitbreiding konijnenren alsmede overige
bestrating varkensterrein.
Onderhoud weide en opstallen
Door de bouw- en sloopactiviteiten viel er weinig onderhoud te plegen. De fruitbomen
zijn in mei nog gesnoeid door de Knotploeg Leusden.
Problemen met webcams
De problemen met de webcams zijn slechts gedeeltelijk opgelost, er is nog steeds geen
internetverbinding in de stal. Een definitieve oplossing is pas in de loop van 2017 te
verwachten.
Vandalisme
Er hebben zich in 2016 geen vernielingen of vervelende situaties voorgedaan.
Vogelgriep

In november/ december brak in Nederland de vogelgriep uit. Alle kippen, ook de onze
moesten worden opgehokt. Deze situatie duurt tot in 2017.
Leusden, september 2017

Bijlage: Financieel overzicht
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Inkomsten en uitgaven Dierenvallei 2016
2016

2015

Ouderbijdrage
Dierenweidedag/sponsorloop
Vrienden, sponsors en acties
Rente

€ 2000,00
€ 2500,00
€ 2571,28
€ 19,86

€ 1300,00
€ 1702,00
€ 631,00
€ 31,00

Tlv Eigen vermogen

€ 112,74
€ 7203,88

________
€ 3664,00

Eigen vermogen

€ 3512,09

€ 3634,00

Voeding en verzorging dieren
Medische kosten
Onderhoud/nieuwbouw
Verzekeringen
Communicatie
Diversen
Naar Eigen vermogen

2016

2015

€ 1308,50
€ 263,89
€ 4493,70
€ 242,00
€ 290,90
€ 604,89
________
€ 7203,88

€ 1113,00
€ 642,00
€ 845,00
€ 412,00
€ 171,00
€ 326,00
€ 155,00
€ 3664,00

