Jaarverslag 2018
van de Stichting Vrienden van de Dierenvallei
Inleiding
Terugkijkend naar het jaar 2018 valt vooral de langdurige droogte in de zomermaanden in het
oog. De dieren zijn de warme zomer goed doorgekomen, maar de verzorging, ook van het
terrein, vergde de nodige inspanning van de beheerder, medewerkers en vrijwilligers, zeker toen
enige tijd een sproeiverbod van kracht was.
Beheer
Beheerder Wim Couwenberg kreeg dit jaar structurele ondersteuning van een assistentbeheerder. Benjamin Eikelenboom is als zodanig door het bestuur van Voila voor een deel van
zijn werktijd gedetacheerd bij de Dierenvallei.
Bestuur
De vacatures van oudervertegenwoordiger van de twee scholen werden in de loop van het
verslagjaar vervuld. Formeel staat nu nog de functie van secretaris open.
Esther van Vliet, administratief medewerkster van KLA4, nam in de loop van het jaar het
notuleren van de bestuursvergaderingen op zich.
De bestuurssamenstelling was eind 2018 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
Oudervertegenwoordiger KLA4: Suzanne Jeulink
Oudervertegenwoordiger De Bongerd: Kim Tolboom
Openstelling
Ook dit jaar was de Dierenvallei elke woensdagmiddag voor het publiek geopend. Het totaal
aantal bezoekers bedroeg 1612, van wie 1117 kinderen en 495 volwassenen.

AVG
In het kader van de invoering, per 25 mei 2018, van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) is geïnventariseerd wat de
Dierenvallei aan persoonsgegevens heeft en gebruikt. De Dierenvallei zal, wat
dit onderwerp betreft, in de pas lopen met de richtlijnen die beide scholen
hanteren.
Terrein en opstallen
De westerstorm die op 8 januari ons land teisterde, is een van de oude fruitbomen fataal
geworden. Ook de grote houten ruif in een van de weiden overleefde de storm niet.
De Knotploeg Leusden plantte aan aantal wilgentenen langs de wetering. Nieuw geplaatst
werden zitelementen bij de duiventil, twee schuilhutten en een tweede kippenhok. Het
varkensverblijf werd met zand opgehoogd. Voor het grootste deel betrof dit afspraken uit de
Matchbeurs van 2017.
Dierenbestand
● Sinds april 2018 prijkt het bord ‘GD Keurmerk Zoönosen’ op de
stal van de Dierenvallei. Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens
overdraagbaar zijn. De toekenning van het keurmerk, na een
uitgebreid onderzoek, betekent dat de Dierenvallei wat
gezondheidsrisico’s betreft een veilige omgeving is voor de mens.
Het keurmerk is één jaar geldig en moet elk jaar opnieuw via een
dierenarts getoetst worden.
● Het bestuur stemde in september in met een door de beheerder voorgesteld fokprogramma.
Doel hiervan is om op verantwoorde en gestructureerde wijze, kijkend naar de lange termijn,
jonge beesten/nieuw leven in de Dierenvallei te brengen.
● De veestapel werd uitgebreid met 2 schapen en 2 kune-kune-biggen. Er werden 2 geitjes
geboren en 2 konijnen. De dankzij een sponsor (eveneens via de Matchbeurs 2017) aangeschafte
broedmachine zorgde voor nieuw leven in de vorm van een aantal kuikentjes.
● Van voor- tot najaar logeerden twee kalfjes van Zorgboerderij Groot Kootwijk uit Barneveld in
de Dierenvallei. Ook te logeren kwam de ram Ramses van Zorgboerderij De Grote Schuur in
Hilversum, dit met de bedoeling te zorgen voor nageslacht bij de andere schapen.
● Geit Valerie en schaap Vica moesten helaas worden ingeslapen i.v.m. de besmettelijke ziekte
CL.
● Per 30 maart werd de ophokplicht voor pluimvee ingetrokken. Deze was sinds 8 december
2017 van kracht.
Dierenarts
Dierenarts Johan Oosterloo heeft aangegeven dat hij niet meer de service kan geven die we
gewend waren. De afspraken lopen nu via dierenkliniek Wellensiek te Nijkerk.

Vrijwilligers
Op de vaste vrijwilligers hoefde, door de komst van de assistent-beheerder,
minder een beroep te worden gedaan.
Hanneke Verweij verzorgde ook dit jaar de weekend- en vakantieplanning van
de verzorgouders. Het bleek nodig, nieuwe ouders te enthousiasmeren voor
deelneming aan weekend- en vakantieverzorging. Het bestuur zal daartoe
begin 2019 en wervingsactie op touw zetten.
Stagiaires
In september begon een leerling van Praktijkschool De Baander uit Amersfoort aan een stage bij
de Dierenvallei. Hij blijft tot juli 2019. Verder ontvingen we een viertal leerlingen van scholen uit
Ermelo en Maarn/Driebergen in het kader van hun maatschappelijke stage.
In oktober presenteerden beheerder en assistent-beheerder de Dierenvallei op de
stageplekkenmarkt van MBO Aeres in Barneveld.
Verzorging
Na de herfstvakantie werd een nieuwe indeling voor de leerlingen van de scholen van kracht. Het
aantal verzorgmomenten ging terug van drie naar twee (8.30 en 13.30 uur), uitgevoerd door
twee aparte groepen van zes kinderen. ’s Ochtends de eerste groep en ’s middags de tweede.
Elke groep bestaat uit drie kinderen van KLA4 en 3 van De Bongerd.
Website/Facebook
Ook dit verslagjaar werd via Website en Facebook verslag gedaan van alles wat in en om de
Dierenvallei gebeurde. De Facebook-pagina heeft 216 volgers.
Activiteiten
● De Opa- en Omadag van KLA4 in mei werd door 90 personen bijgewoond. Na afloop zat er een
bedrag van € 56,60 in het spaarvarken.
● Een klas van basisschool De Holm spaarde € 150 en adopteerde daarmee een muis, konijn en
een schaap.
● De jaarlijkse Dierenvalleidag, dit jaar op 6 juli, bracht het prachtige bedrag van € 6418,91 op.
● Twaalf kinderen van een kinderdagverblijf uit Amersfoort kwamen de dieren bekijken.
● De jaarlijkse Matchbeurs op 16 november had als resultaat een toezegging voor een
picknicktafel en een schuilhut voor de dieren.
● In december brandde rond de stal de kerstverlichting en werd een kerststal ingericht.
● De mobiele kinderboerderij stond op de Kerstfair van bij accountantsbureau de Kruijff in
Woudenberg. Opbrengst € 95, -.

_________________________________________________________________________

Financieel Verslag
Inkomsten en uitgaven Dierenvallei Leusden 2018

2018

2017

Ouderbijdragen
Acties scholen
Acties Stichting
Verkoop dieren

€ 3.000,00
€ 6.418,91
€ 1.167,60
-

€ 2.000,00
€ 4.744,25
€ 2.681,83
-

tlv Eigen Vermogen
Totaal

__________
€ 10.586,51

_________
€ 9.426,08

Eigen Vermogen

€ 6.576,00

€ 4.313,87

-

Voeding en verzorging dieren
Medische kosten
Onderhoud/nieuwbouw
Verzekeringen
Reserve groot onderhoud
Diversen
naar Eigen Vermogen

2018

2017

€
3.142,93
€
1.118,52
€
2.938,89
€
€
750,00
€
374,04
€
2.262,13
____________
€
10.586,51

€
1.497,36
€
240,27
€
5.466,40
€
92,77
€
750,00
€
586,50
€
792,80
____________
€
9.426,10

