Jaarverslag 2017
van de Stichting Vrienden van de Dierenvallei
Inleiding
Het jaar 2017 stond voor de Dierenvallei nog voor een groot deel in het teken van de
nieuwbouw en de herinrichting van het terrein. Een hoogtepunt was de opening van het
buitenterrein van MFC Atria door wethouder Erik van Beurden op 30 juni 2017. Het
informele samenzijn van genodigden na de officiële openingshandeling vond plaats op het
terrein van de Dierenvallei.
Nog het hele jaar was veelvuldig overleg nodig met alle betrokken partijen om de puntjes op
de i te zetten van stal, andere dierenverblijven en weiden.
Uitbreiding draagvlak
De obs De Bongerd, de tweede school in MFC Atria, heeft zich ingaande het schooljaar 20172018 bij de Dierenvallei aangesloten. OR en de MR van De Bongerd gaven hier hun
goedkeuring voor; de ouders ontvingen informatie over de Dierenvallei.
Deze uitbreiding betekent voor de Stichting een welkom breder financieel draagvlak en
verder onder meer dat er potentieel meer gezinnen beschikbaar zijn die tijdens de
weekenden en vakanties voor de dieren kunnen zorgen.
Maandag 13 november zijn kinderen van De Bongerd voor het eerst begonnen in de
Dierenvallei. Ze werden ingewerkt door verzorgkinderen van Kla4.
Bestuur
In de loop van het verslagjaar vertrokken twee bestuursleden. Secretaris Hanneke Verweij
verliet het bestuur; zij nam de verzorgouderplanning over. Eline van Os vertrok als
oudervertegenwoordiger van KLA4. Beide functies waren aan het eind van 2017 nog niet
vervuld. Ook is er nog een vacature voor de nieuwe functie van oudervertegenwoordiger De
Bongerd. Als nieuw bestuurslid maakte Adrie van Dijk, directeur van De Bongerd, zijn
opwachting.
Eind 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter: Piet Keizer
Penningmeester: Roel Mulder
Beheerder: Wim Couwenberg
Externe communicatie: Willem Hekhuis
Directeur KLA4: Michiel Fokkelman
Directeur De Bongerd: Adrie van Dijk
Vacatures: secretaris, oudervertegenwoordiger KLA4, oudervertegenwoordiger De Bongerd.

Nieuwbouw en indeling terrein
In januari werden de nieuwe hekken geplaatst rond de dierenweiden,
waardoor de omvang van de nieuwe Dierenvallei, de indeling en de
plaats van de toegangen tot het terrein duidelijk werd. Begin februari
kwam de nieuwe duiventil, in maart gevolgd door het automatische
sluitsysteem voor het kippenhok. Eveneens in maart werden de
waterbakken geplaatst.
Maandag 20 februari werd begonnen met het plaatsen van een
damwand langs de Dierenvallei, hard nodig omdat de oever aan het afbrokkelen was. De
nieuwe damwand was een gezamenlijke opdracht van gemeente en waterschap. Bijkomend
effect was dat het aanzien van de Dierenvallei vanaf het Reigerpad een stuk netter werd.
Maandag 10 april werden drie nieuwe weiden ingezaaid met graszaad. De vierde weide,
tijdens de nieuwbouw steeds voor de dieren in gebruik gebleven, zal in 2018 worden
aangepakt.
Nog voor de zomervakantie werden drie konijnenrennen (betegeld door sponsor
Schoonhoven Infra) en de konijnenheuvel aangelegd en in gebruik genomen.
Dat op dit terrein een kinderboerderij is gevestigd, is voor een ieder te zien door een nieuw
groot naambord bij de ingang aan de Asschatterweg
Openstelling
In het jaar 2017 was de Dierenvallei nog gedeeltelijk voor het publiek gesloten in verband
met de nieuwbouw. Vanaf 15 februari konden op woensdagmiddag weer bezoekers worden
ontvangen. In 2017 kwamen totaal 1421 bezoekers naar onze kinderboerderij: 483
volwassenen en 938 kinderen.
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, konijntjes en duiven ter wereld gekomen. Helaas overleden 1 kip, 2
konijnen, 1 duif, 1 rat, 2 cavia’s en, tot groot verdriet van de kinderen, het populaire bokje
Olivier.
Aangekocht werden muizen. Te logeren kwam, vlak voor kerst, het bokje Donald waarvan
we hopen dat hij voor nageslacht zal zorgen.
Dierenarts
Dierenarts Johan Oosterloo kwam conform contract de dieren observeren en behandelen.
Hij behandelde onder andere een zieke cavia, zette de geiten op dieet en entte dieren in
tegen Q-koorts.
Vrijwilligers
In de taken van de vaste vrijwilligers en de vrijwilligers/verzorgouders kwam geen
verandering. De vaste vrijwilligers die in de functie van assistent-beheerder de beheerder
ondersteunen bij zijn taken, zijn Hans Nijhof, Chantal Dekker en Max Gouda.
De weekend- en vakantieplanning van de verzorgouders werd in het nieuwe schooljaar
overgenomen door Hanneke Verweij.

Het bestuur beraadde zich een- en andermaal over een minder
vrijblijvende invulling van de functie van assistent-beheerder, maar kwam
in het verslagjaar nog niet tot concrete besluiten.
Stagiaires
In januari en februari liep Carine Breheler, leerling van MBO Aeres te
Barneveld, stage in de Dierenvallei. Eind september presenteerde de Dierenvallei zich op de
stageplekkenmarkt van deze instelling.
Uitbreiding SBB-erkenning
De erkenning van de Stichting Vrienden van de Dierenvallei als leerbedrijf is uitgebreid naar
Medewerker Dierverzorging niveau 2.
Website
Zowel via de website als via de Facebookpagina werd steeds actueel verslag gedaan van alles
wat in en om de Dierenvallei gebeurde.
Activiteiten
● Op 28 februari kwamen de kinderen van BSO De Roversbende (ook gevestigd in MFC Atria)
een kijkje nemen bij de dieren.
● Meer dan 60 opa’s, oma’s en hun kleinkinderen liepen woensdag 21 juni in de Dierenvallei.
Het was de jaarlijkse ‘Opa en omdadag’, de dag waarop de kinderen van groep 1 en 2 hun
grootouders mogen uitnodigen voor een bezoekje aan de school en aan de Dierenweide.
● Op 4 oktober, Werelddierendag, mochten verzorgkinderen bij Albert Heijn collecteren
voor de Dierenvallei. De opbrengst was € 236,29.
● De mobiele kinderboerderij stond op 9 december op een kerstfair van Accountantskantoor
De Kruijff in Woudenberg.
● De kerstviering van de kinderen van KLA4 en hun ouders bestond onder meer uit een
lichtjesroute door de wijk, die door in de stal van de Dierenvallei voerde, waar ze Jozef en
Maria met de baby Jezus vonden.
● In november nam de Dierenvallei weer deel aan de jaarlijkse Matchbeurs met Leusdense
bedrijven. De volgende matches konden worden gemaakt:
- Broedmachine van Afas
- Drie schuilhutten van de aannemers Schoonhoven Infra, Bloemendal, Hertzinger
- Wilgentenen van de Knotploeg Leusden
- Consumpties voor vrijwilligers van Hello Again
Onderhoud weide en opstallen
Het bestuur besloot, met het oog op de nieuwe opstallen, tot het vormen van een reserve
groot onderhoud. Jaarlijks zal hieraan € 750,- worden toegevoegd.
Webcams
Vanaf november worden stal en weiden bewaakt door vier webcams, aangelegd in eigen
beheer.

Vogelgriep
Per 7 december 2017 ging, in verband met een uitbraak van vogelgriep,
een landelijke ophokplicht voor kippen.

_________________________________________________________________________
Bijlage

Financieel Verslag
Inkomsten en uitgaven Dierenvallei Leusden 2017

Ouderbijdragen
Dierenweidedag/sponsorloop
Vrienden, sponsors en acties
Verzekeringen
Communicatie
Reserve Groot onderhoud
Diversen
tlv Eigen Vermogen

Eigen Vermogen

2017

2016

€ 2.000,00
€ 4.744,25
€ 2.681,83
€ 92,77
€
€ 750,00
€ 586,50
€ 112,74
€ 9.426,08

€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 2.571,28
€ 242,00
€ 290,90
€
€ 585,03

€ 4.313,87

€ 3.512,09

Voeding en verzorging dieren
Medische kosten
Onderhoud/nieuwbouw

2017

2016

€ 1.497,36
€ 240,27
€ 5.466,40

€ 1.308,50
€ 263,89
€ 4.493,70

€ 9.426,08

€ 792,78
€ 7.184,02

naar Eigen Vermogen
€ 7.184,02
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