Jaarverslag 2019
Inleiding
Het jaar 2019 werd gekenmerkt door zorg om de grasmat in de weiden van de Dierenvallei. In de
droge en hete perioden is veelvuldig gesproeid. In tegenstelling hiermee was het grondwerk dat in
het natte najaar aan een van de weiden moest worden verricht om de bodem beter waterdoorlatend
te maken.
Bestuur
Op 18 september werden de nieuwe statuten van de Stichting Vrienden van de Dierenvallei door de
notaris gepasseerd. De oude statuten dateerden van de oprichting in 1996 en waren met name
inzake de bestuurssamenstelling achterhaald.
Wat betreft de bestuurssamenstelling valt het vertrek van de twee schooldirecteuren, en de
aanstelling van hun opvolgers, te noemen. De per september ontstane vacature
Oudervertegenwoordiger KLA4 werd in het verslagjaar niet opgevuld.
De bestuurssamenstelling was in 2019 als volgt:
Voorzitter: Piet Keizer
Penningmeester: Roel Mulder
Beheerder: Wim Couwenberg
Externe communicatie: Willem Hekhuis
Directeur KLA4: Michiel Fokkelman (tot februari); Roelie Haarhuis (vanaf september)
Directeur De Bongerd: Adrie van Dijk (tot einde schooljaar); Esther Dubbeld (vanaf september)
Oudervertegenwoordiger KLA4: Suzanne Jeulink (tot september; daarna vacature)
Oudervertegenwoordiger De Bongerd: Kim Tolboom
Esther van Vliet, administratief medewerkster van KLA4, notuleert en agendeert de
bestuursvergaderingen.
Openstelling
De woensdagmiddagopenstelling trok in het verslagjaar 964
kinderen en 503 volwassenen. Daarnaast kwamen enkele
groepen van BSO’s uit Leusden en Amersfoort op bezoek,
met respectievelijk ca. 30 en ca. 40 kinderen.
Terrein en opstallen
Vrijdag 5 juli, tijdens de jaarlijkse Dierenvalleidag (eindfeest
van beide scholen) onthulde Rikus Renting (directeur van De
Vallei bij de oprichting van de eerste dierenweide) aan de
muur van de stal het naambordje Jo Kroesplein. Kroes was in
Rikus Renting onthult het naambordje
1985 de bouwer van de eerste stal.
Extra aandacht vroegen dieren en grasmat in de hete en droge zomer. De varkens kregen een extra
modderbad en de sproeiers in de weiden (en schooltuintjes) stonden veelvuldig aan. Daarvoor kon
water uit de Alandsbeek worden gebruikt; slechts eenmaal is water uit de kraan genomen.
In tegenstelling daarmee was de wateroverlast die bij flinke regenval ontstond in een van de weiden.
In oktober werd de grond hier bewerkt en geëgaliseerd. Tevens werd de konijnenheuvel in deze
weide onder handen genomen.
In de voorste weide werd een moeraseik geplant ter vervanging van een van de oude fruitbomen die
tijdens een storm in 2018 was gesneuveld.

In oktober ontstonden problemen met de webcams op het
terrein. Deze hielden verband met de internetconfiguratie van het
nieuwe schoolgebouw en waren aan het einde van het verslagjaar
nog niet opgelost.
Op de Matchbeurs van 15 november werden matches gemaakt
met Schoonhoven voor het leveren van een schuilhut, met de
knotploeg Leusden voor het snoeien van de fruitbomen en met
Afas dat een financiële bijdrage levert voor het plaatsen van een
veiligheidshek op de hooizolder.
Beheer
Het dagelijks toezicht op dieren en kinderen in de Dierenvallei is
in handen van beheerder Wim Couwenberg (vrijwilliger) en
assistent-beheerder Benjamin Eikelenboom (in dienst van Voilà).

De knotploeg snoeide de bomen

De knotploeg aan het werk
Op 1 juli namen de beheerder en een bestuurslid deel aan een
door de Provincie Utrecht georganiseerde netwerkbijeenkomst
van kinderboerderijen in de provincie. Het bleek een zinvolle (kennismakings)bijeenkomst die naar
verwachting een vervolg zal krijgen.

In augustus zocht de gemeente Leusden contact over de afvoer van de mest uit de Dierenvallei. Deze
wordt van oudsher gestort op het dichtstbijzijnde tuingroendepot van de gemeente, een handelwijze
die niet langer gedoogd kon worden, zo bleek. In afwachting van de levering van een rolcontainer
door de gemeente mag de Dierenvallei nog even op de oude voet doorgaan.
Dierenbestand
● Bij het raadplegen van de registratie bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) bleek de
Dierenvallei beoordeeld te worden als: Uitstekend, cijfer 10. Daar zijn we uiteraard trots op.
● De GD verstrekte ook voor dit jaar het keurmerk ‘Zoönose-verantwoord bedrijf’, wat betekent dat
de Dierenvallei wat gezondheidsrisico’s betreft veilig is voor de mens.
● Het dierenbestand varieerde in aantal door o.a. uitbreiding (de geboorte van lammetjes, konijnen,
en cavia’s) en inkrimping (door verkoop en overlijden). Nieuw waren het bokje Yuno en de ram
Moussa, aangeschaft om voor nageslacht te zorgen. Helaas overleed Moussa eind oktober aan een
longontsteking. Gemiddeld omvat het dierenbestand in de Dierenvallei circa 60 dieren.
● Een bijzondere uitbreiding, want nieuw, was een koudwateraquarium, ingericht door de assistentbeheerder.
● In juni kwamen weer twee kalfjes van Zorgboerderij Groot Kootwijk uit Barneveld logeren. Half
augustus werden ze vervangen door een drietal kalveren van dezelfde boerderij die tot half oktober
bleven.
Gezondheid dieren
De dierenarts is dit jaar regelmatig langs geweest. Er zijn naar verhouding veel kosten gemaakt voor:
- het overleden schaap (medicatie en entingen)
- bloedonderzoek CL voor geiten en schapen
- vaccinaties van geiten en schapen voor Q-koorts
Besloten is dat er jaarlijks een entingskalender gemaakt zal worden.
Vrijwilligers
Het bestuur spreekt graag opnieuw zijn waardering uit voor de ouders die de weekend- en
vakantieverzorging op zich nemen. Zonder hun inzet zou de Dierenvallei niet in de huidige vorm
kunnen bestaan. Per september nam Suzanne Jeulink de Verzorgouderplanning over van Hanneke
Verweij. Voor de verzorging van de logeerkalveren uit Barneveld kon een aparte groep verzorgers
worden gevonden.

Stagiaires
Twee leerlingen van de MBO Aeres uit Barneveld liepen een
aantal maanden stage in de Dierenvallei. Voor een van hen,
die de paraveterinaire opleiding volgde, moest de
erkenning als leerbedrijf worden uitgebreid. Dat gebeurde
zonder problemen.
Een stagiair van praktijkschool De Baander uit Amersfoort
behaalde, mede door zijn stage in de Dierenvallei, het
Certificaat SVA (Scholing voor Arbeid).
Op 8 oktober was de Dierenvallei weer vertegenwoordigd
De stand op de stageplekkenmarkt
op de stageplekkenmarkt van Aeres in Barneveld.
Website/Facebook
Aan alle hoogtepunten en bijzondere gebeurtenissen werd aandacht besteed op de website en de
facebookpagina van de Dierenvallei. De Facebookpagina heeft nu 239 volgers.
Activiteiten
● Woensdag 15 mei werden de schapen geschoren. Voor het eerst vond dit binnen plaats, in de
grote hal van de school, onder enthousiast toeziend oog van een groot aantal leerlingen.
● De Opa en Omadag van KLA4 op 22 mei werd door ruim 60 opa’s en oma’s bezocht.
● Op 20 maart is het spaarvarken neergezet bij het Stembureau dat in gebouw Atria was gevestigd.
Opbrengst: € 97,13
● Op 23 mei gebeurde hetzelfde. Nu werd € 110 opgehaald
● Op 12 juni maakte de lokale omroep Amersfoort een reportage in Dierenvallei.
● Op 5 juli, Dierenvalleidag/Eindfeest Atria was de opbrengst bruto € 11.695
● Donderdag 4 oktober (Werelddierendag) werd gecollecteerd bij Jumbo Biezenkamp. Opbrengst
€ 138,68
● In de kersttijd was er weer een ‘levende’ kerststal te zien in de Dierenvallei
● Aan het einde van het jaar werd de Dierenvallei en omgeving door de gemeente Leusden
aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Financieel verslag 2019

Ouderbijdrage
Dierenvalleidag/sponsorloop
Vrienden, sponsors en acties
Dierenvalleidag tbv scholen

2019

2018

€ 3.000,00
€ 10.268,90
€ 1.426,05
- € 5.000,00

€ 3.000,00
€ 6.418,91
€ 1.167,60

Totaal

________
€ 9.694,95

________
€ 10.586,51

Eigen vermogen

€ 5.715,80

€ 6.576,00

Voeding/verzorging dieren
Medische kosten
Bouw & onderhoud
Registratie/aankoop dieren
Communicatie
Reserve Groot onderhoud
Diversen
naar Eigen Vermogen

2019

2018

€ 2.961,03
€ 1.750,53
€ 4.135,93
€ 531,65
€ 50,00
€ 750,00
€ 376,01
€ (860,20)
________
€ 9.694,95

€ 2.270,57
€ 1.118,52
€ 2.938,89
€ 872,36
€ 750,00
€ 374,00
€ 2.262,13
________
€ 10.586,51

