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VOORWOORD
Voorwoord
In 2013 gebeurde weer genoeg op, bij en voor de Stichting Alphense Kinderboerderijen. De personentellers
wijzen uit dat we dit jaar ruim 63.000 bezoekers hadden. Dat is per week gemiddeld zo’n 1200 bezoekers op
kinderboerderij Zegersloot en kinderboerderij Bospark gezamenlijk. Kortom de kinderboerderijen voorzien
in een behoefte.
Naast de reguliere openingstijden hadden we dit jaar ook weer verschillende evenementen zoals de
Paaseierenbingo en het Schaapscheerdersfeest (meer dan 2000 bezoekers op een dag). Natuurlijk vierden
we ook dierendag en dit jaar uitgebreider dan andere jaren. Een aantal van onze vrijwilligers initieerde en
organiseerde een echte rommelmarkt. En dat dit mensen aansprak bleek wel uit het hoge aantal bezoekers:
net geen 600 bezoekers op een middag. Onze vrijwilligers bedankten we in de zomer met een grote BBQ,
met kerst maakten we kerststukjes in sierkalebassen en we sloten het jaar af met een nieuwjaarsborrel.

2013 IN HET KORT
2013 bracht verschillende veranderingen met zich mee. Fysieke veranderingen zoals de opknapbeurt in het
hoofdgebouw op kinderboerderij Bospark waarbij de konijnenflat is verbeterd en de wanden zijn gewit.
Daarnaast besloten voorzitter Yank Simon en secretaris Sacha Groen na zo’n 6 jaar het bestuur te verlaten.
In die zes jaar hebben zij zich enorm voor de kinderboerderij ingezet en veel bereikt. Bestaand bestuurslid
Simone Kraan – de Groot nam de voorzittershamer van Yank over. Bestaand vrijwilliger Chantal Sloep trad
toe tot het bestuur en pakte de secretaris rol op. Ook op de kinderboerderijen hadden we te maken met
afscheid en welkom. Nubische geit Sonja, lieveling bij vrijwilligers en publiek, werd ziek en overleed. Aan de
andere kant mochten we een koppel Spaanse witwangkippen verwelkomen die vanwege geluidsoverlast
niet meer thuis te houden waren. Dieren waar we gelukkig geen afscheid van hoefden te nemen zijn onze
herten. In de discussies over de herinrichting van het Bospark was voor hen in eerste instantie geen plek
meer. Gelukkig was bijna de gehele gemeenteraad met ons van mening dat de herten bij het Bospark horen
en echt moeten blijven!

BELEIDSPLAN
In 2010 stelde de Stichting Alphense Kinderboerderijen het beleidsplan ‘Schaapjes op het droge’ vast. Elk
half jaar evalueren wij de voortgang van de actiepunten in dit plan. Eind 2013 is de conclusie dat we goed op
weg zijn om de gestelde doelen te behalen. Een belangrijk doel dat behaald is, is het opstellen van
vrijwilligersbeleid en een vrijwilligershandboek. Hierin is duidelijk beschreven wat de kinderboerderij van
haar vrijwilligers verwacht, wat de vrijwilligers van de kinderboerderij kunnen verwachten en welke
afspraken gelden.

VERLIES… VOOR HET EERST IN JAREN
Voor het eerst in jaren sluiten we het jaar af met (een klein) verlies. De lasten zijn sterk in lijn met de
begroting voor 2013 maar de baten bleven achter. Achterblijvende inkomsten uit donaties en giften
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(voornamelijk commerciele sponsoring) zijn hiervan de voornaamste oorzaak. Het binnen halen van
sponsorgelden was moeilijker dan andere jaren. De verwachting is dat dit voor komend jaar niet anders zal
zijn. Om in 2014 weer een positief resultaat te laten zien vraagt dit meer aandacht en een grotere
inspanning. Tegelijkertijd zullen we, net als afgelopen jaren, onze kosten kritisch bekijken.

BOSPARK
Al in 2009 werden bewoners en belanghebbenden gevraagd mee te denken over de toekomst van het
Bospark. In 2013 is het ‘Visiedocument Bospark’ vastgesteld hierin staan de kaders voor het toekomstige
park omschreven. Hieruit is duidelijk dat de kinderboerderij en hertenkamp gehandhaafd moeten blijven.
De gemeente wenst met de ‘opfrisbeurt’ het karakter van het park te versterken.
Voor het Bospark als geheel wordt een ontwerp gemaakt. Belangrijke elementen in dat ontwerp zijn: herstel
van oorspronkelijke organische vormen, het realiseren van wandelpad tussen sloot en kinderboerderij (in
de huidige herten/geitenweide) en de verplaatsing van de bezoekersingang van de kinderboerderij. Dit
heeft zijn weerslag op de indeling van de kinderboerderij.
De gemeente Alphen a/d Rijn heeft de Stichting Alphense Kinderboerderijen gevraagd om een voorstel te
doen voor een nieuw ontwerp van Kinderboerderij Bospark. Dit nieuwe ontwerp moet bijdragen aan een
verbeterd en aantrekkelijker Bospark. De stichting kreeg de opdracht om haar fantasie te gebruiken, ‘te
dromen’ en onze wensen op papier te zetten. Dit hebben wij gedaan. In augustus 2013 hebben wij een
ontwerpvoorstel gepresenteerd. Vervolgens is ter onderbouwing een nadere visie opgesteld dat de basis
vormde voor verdere gesprekken. In onze dromen hebben wij de gebruiker centraal gezet: de bezoeker die
een middagje uit is, de vrijwilliger voor wie de kinderboerderij zijn hobby is en de dieren die van ons
afhankelijk zijn voor hun welzijn.
De gesprekken zetten zich in 2014 voort en moeten leiden tot een concreet ontwerp waarvoor financien
gezocht moeten worden.
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HANDTEKENINGEN
Handtekeningen
Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van de jaarstukken 2013 van de Stichting Alphense
Kinderboerderijen.
Alphen aan den Rijn, 7 maart 2014

Simone Kraan – De Groot, Voorzitter

Chantal Sloep, Secretaris

Gert Scheele, Penningmeester
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Doelstelling
Het algemene doel van de stichting is het beheer en behoud van de kinderboerderijen en dierweiden in de
gemeente Alphen aan den Rijn ten behoeve van de inwoners van Alphen aan den Rijn en omstreken.
Getracht wordt deze voorzieningen zo veel mogelijk voor publiek open te stellen, voor jong en oud. Mensen
en dieren worden met elkaar in contact gebracht op een veilige en prettige manier. Kinderen die thuis geen
dieren hebben, worden in de gelegenheid gesteld met dieren in contact te komen. Als het contact met de
dieren op de kinderboerderijen op een goede manier verloopt, zullen zij in hun verdere leven ook steeds
openstaan voor dieren. En niet alleen voor dieren, maar voor alles wat er in hun woonomgeving leeft.
Kinderboerderijen vervullen dan ook een belangrijke rol in het bijbrengen van respect voor de natuur en
onze leefomgeving.
Daarnaast heeft de Stichting nog een educatief doel. Het leveren van een bijdrage aan de kennis van het
publiek over de op de boerderijen aanwezige dieren en de daarmee samenhangende producten en
processen. In speciale lessen wordt voorlichting en educatie gegeven aan leerlingen van basisscholen.
Op de boerderijen kunnen bezoekers zien dat het vele werk door vrijwilligers wordt gedaan. Mogelijk vormt
dit een opstap naar het zelf verrichten van vrijwilligerswerk op de kinderboerderij (of elders).
Omdat op onze kinderboerderijen ook met minderjarige vrijwilligers wordt gewerkt, heeft beheerder en
stagebegeleider Marja Dieho in 2012 de cursus ‘In veilige handen’ van Participe gevolgd.
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ONZE MENSEN
Onze Mensen
BESTUUR
In 2013 bestaat het bestuur van de Stichting Alphense Kinderboerderijen uit de volgende bestuursleden:

SIMONE KRAAN – DE GROOT
VOORZITTER

Voorzitter@kinderboerderij
alphen.nl

GERT SCHEELE
PENNINGMEESTER

Penningmeester@kinderboerderij
alphen.nl

CHANTAL SLOEP
SECRETARIS

Secretaris@kinderboerderij
alphen.nl

BEHEER
De Stichting Alphense Kinderboerderijen had in 2013 twee vaste beheerders in dienst:

MARJA DIEHO - KAPSENBERG
BEHEERDER

Beheer@kinderboerderijalphen.nl

ANDRE KÖNST
BEHEERDER

Info@kinderboerderijalphen.nl

Deze beheerder zijn ingezet via de Agrarische Bedrijfsverzorging Zuid-Holland.
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VRIJWILLIGERS
De Alphense Kinderboerderijen zouden niet kunnen bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Zij helpen met
het voeren van de dieren, het schoonmaken van de hokken en het openstellen van de boerderijen voor het
publiek. Ook onderhoudsklussen, zoals schilderen, hokken bouwen/repareren, hekken plaatsen/herstellen
en helpen bij activiteiten kunnen tot de werkzaamheden behoren.
Vrijwilligers kunnen een dagdeel in de week helpen, maar ook deelnemen aan het weekendrooster. De inzet
van de vrijwilliger kan varieren van een tot enkele keren per week, tot eens per maand/2 maanden. Dat
verklaart dat, ondanks een groot aantal vrijwilligers, het vaak toch moeilijk is om de werkroosters zo op te
stellen, dat een volledige bezetting gerealiseerd wordt.
Per kinderboerderij (Let wel: De SAK beheert 2 kinderboerderijen) wordt gemiddeld in de winterperiode
(Herfstvakantie – Pasen) circa 35 uur per week door vrijwilligers gewerkt en in de zomerperiode circa 40
uur. Het verschil wordt veroorzaakt door de ruimere openingstijden in de zomerperiode.

In 2013 waren voor de Stichting Alphense Kinderboerderijen actief:
-

3 Bestuursleden
Allen vrijwilligers, leeftijd 18+
2 Beheerders
Loondienst, leeftijd 18+
75 Vrijwilligers
Leeftijd 18+, doordeweeks en weekenden
9 Jeugddierverzorgers
Allen vrijwilligers, leeftijd 12-18, doordeweeks
7 Klussers
Allen vrijwilligers, leeftijd 18+, doordeweeks, vaste ochtend, sommigen 2-3 ochtenden
15 Ponyhulpen
Allen vrijwilligers, leeftijd 12+, doordeweeks en weekenden
1 Imker
Vrijwilliger, leeftijd 18+
1 Fotograaf
Allen vrijwilligers, leeftijd 18+, oproepbasis
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VRIJWILLIGERSBELEID
Vrijwilligersbeleid
WAAROM? OMDAT ONZE VRIJWILLIGERS ONMISBAAR ZIJN…
Wij hebben in 2013 een vrijwilligersbeleid opgesteld en vastgesteld. De belangrijkste reden om een
vrijwilligersbeleid op te stellen is dat onze vrijwilligers onmisbaar zijn. Want laten we eerlijk zijn: Zonder
onze vrijwilligers geen Kinderboerderij Zegersloot en Bospark en dus geen Stichting Alphense
Kinderboerderijen (de Stichting) met gemiddeld zo’n 65.000 bezoekers per jaar! Het zijn onze vrijwilligers
die de dagelijkse voer- en mestrondes uitvoeren en die het onderhoud van de Kinderboerderijen verzorgen.
Het belang van onze vrijwilligers vraagt om serieuze benadering: Het vrijwilligersbeleid. Het gevoel bestaat
dat met betrekking tot onze vrijwilligers teveel aan het toeval en goede intenties wordt overgelaten en veel
ongeschreven regels gelden. Met het vrijwilligersbeleid weten onze vrijwilligers wat wij van hen verwachten
maar ook wat zij van de Stichting kunnen verwachten. Daarnaast zet het beleid de acties op een rij die het
bestuur wil nemen om nieuwe vrijwilligers te werven en de tevredenheid van de bestaande vrijwilligers te
peilen en te verbeteren.

VOOR WIE? VOOR AL ONZE VRIJWILLIGERS
Het vrijwilligersbeleid richt zich op alle verschillende vrijwilligers van de Stichting. Dus wat de taak ook is
(dierverzorging, jeugdhulp klusser, ponyhulp, fotograaf, bestuurslid), hoe vaak de vrijwilliger ook werkt
(van 1 keer in de maand tot 2 keer in de week) en hoeveel uren de vrijwilliger ook maakt (van 1 uur tot 500
uur), het vrijwilligersbeleid is voor iedere vrijwilliger bedoeld!

ONDERWERPEN
Het vrijwilligersbeleid gaat in op de volgende onderdelen:
-

Uitgangspunten
Nieuwe vrijwilligers
Bestaande vrijwilligers
Beschrijving taken vrijwilligers
Vrijwilligersovereenkomst en gedragscode

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST EN GEDRAGSCODE
De vrijwilligers zijn zowel het gezicht van de Kinderboerderij als de verzorgers van de dieren. Dit betekent
dat de verantwoordelijkheid voor een veilige Kinderboerderij waar mens en dier graag willen zijn bij hen
ligt. Het is dus aan de vrijwilligers om op een juiste manier te handelen en zijn of haar gedrag aan te passen
aan zijn/haar verantwoordelijkheid.
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Om duidelijk te maken wat dit gewenste gedrag is, is een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit
7 hoofdregels, die zijn uitgewerkt in subregels. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich zowel aan
hoofd- als subregels houden.
De gedragscode maakt onderdeel uit van de vrijwilligersovereenkomst. Het is de bedoeling dat vanaf januari
2014 alle vrijwilligers van de Kinderboerderij deze overeenkomst en gedragscode ondertekenen. Tot 2014
heeft de Kinderboerderij nooit gewerkt met een expliciete gedragscode en een vrijwilligersovereenkomst.
Dit werd nooit nodig gevonden, maar tijden veranderen. De maatschappij vraagt om duidelijke afspraken,
neergelegd in een gedragscode en vrijwilligersovereenkomst. De afgelopen jaren gingen vele organisaties de
Kinderboerderij voor. De Stichting concludeerde een achterstand op dit gebied. Het project ‘In veilige
handen’ van Participe vormde een extra aanzet voor het opstellen van gedragscode en
vrijwilligersovereenkomst. Door het ondertekenen van de overeenkomst is voor iedereen duidelijk welke
regels er gelden en wordt het mogelijk om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Met het opstellen en
ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst en gedragscode wordt een van de doelen van het
beleidsplan 2011-2015 behaald.

DE ZEVEN HOOFDREGELS
De volledige gedragscode is te vinden op onze website. De zeven hoofdregels zijn:
-

Regel 1: Afspraak is afspraak: vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dat betekent dat
je de afgesproken diensten draait en dit ook doet volgens de instructies! We rekenen op je!

-

Regel 2: Werk samen: een van de subregels is: stel je sociaal op naar je mede-vrijwilliger. Houd
bijvoorbeeld samen pauze en maak ook wat te drinken voor de ander.

-

Regel 3: Behandel onze bezoekers als onze gasten: dit betekent bijvoorbeeld dat alle gasten jou aan
moeten durven spreken om iets te vragen. Dus sluit je niet af van de bezoekers door bijvoorbeeld
met mede-vrijwilligers te gaan zitten smoezen. Wat veel vrijwilligers doen is bezoekers uit zichzelf
iets leuks vertellen over een dier of kinderen mee laten helpen met de voerronde. Dit hoeft niet
maar voor veel kinderen is dit wel een hoogtepuntje!

-

Regel 4: Respecteer anderen en hun grenzen: iedereen moet zich geestelijk en lichamelijk veilig
voelen op de Kinderboerderij. Dit betekent bijvoorbeeld dat je anderen niet beledigt of tegen hun
zin aanraakt. De vrijwillig(st)er die grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond wordt door de
beheerders en het bestuur ter verantwoording geroepen. Bij strafbare feiten wordt de politie
ingeschakeld.

-

Regel 5: Denk om dierenwelzijn en voorkom onveilige situaties: laat bijvoorbeeld geen gereedschap
rondslingeren zodat andere mensen of dieren zich hieraan kunnen bezeren.

-

Regel 6: Wees herkenbaar als vrijwilliger en geef het goede voorbeeld
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-

Regel 7: Praat met beheerders en bestuur wanneer nodig: dit geldt zeker bij conflicten, kritiek of
klachten maar ook leuke ideeen zijn welkom!

OVERIG
Overige zaken waar het vrijwilligersbeleid op ingaat, zijn zaken als contactmomenten, handleidingen voor
nieuwe vrijwilligers, functioneringsgesprekken, verzekeringen, conflictbehandeling, procedures bij
beeindiging van de werkzaamheden als vrijwilligers etc. Het volledige vrijwilligersbeleid is terug te lezen op
onze website.
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ALGEMEEN
Algemeen
GEBOUWEN & TERREINEN
De Stichting Alphense Kinderboerderijen had in 2013 drie locaties in beheer:
Kinderboerderij Zegersloot
Burgemeester Bruins Slotsingel 11, 2403 NC Alphen aan den Rijn
Dit is de grootste kinderboerderij, gelegen nabij de Zegerplas en tegenover Pannenkoekenhuis De
Schaapskooi. Op deze boerderij worden tevens onze evenementen georganiseerd.

Kinderboerderij Bospark
Parklaan 2, 2404 NC Alphen aan den Rijn
Deze kinderboerderij ligt vlak naast het stadshart van Alphen aan den Rijn. Het is minder groot dan de
locatie Zegersloot. Wel is deze kinderboerderij uniek door de aanwezigheid van de hertjes.

Dierenweide Dijksloot
Schapen en koeienweide, gelegen op de dijk die onder andere naast het zwembad Aquarijn ligt.
Deze weide is niet vrij toegankelijk voor publiek.
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ALGEMEEN
DIEREN
Per 31 december 2013 waren de volgende dieren bij de Stichting Alphense Kinderboerderijen gehuisvest:
Kinderboerderij Zegersloot

AANTAL
3
1
1
1
1
18
2
8
1
7
8
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
8
6
2
1
2
1
5
8
1
8
1

DIERSOORT

RAS

Koe
Paard (Merrie)
Paard (Merrie)
Paard (Ruin)
Varken (Zeug)

Haflinger
Fjord
Shetlandpony
Pietrain

Schaap (Ooi)

Texelaar, Blesschaap, Bonte Schaap

Schaap (Ram)
Schaap (Ooi)
Schaap (Ram)
Geit (Geit)
Geit (Bok)
Geit (Bok)
Geit (Geit)
Geit (Bok)
Geit (Geit)
Geit (Bok)
Kat (Poes)
Kat (Kater)
Konijn (Voedster)
Konijn (Ram)
Konijn (Ram)
Konijn (Ram)
Konijn (Voedster)
Konijn
Cavia (zeug)
Cavia (Beer)
Cavia (Zeug)
Cavia (Beer)
Cavia
Kip (Hen)
Kip (Haan)
Kip (Hen)
Kip (Haan)

Oussant
Oussant
Dwerggeit
Dwerggeit
Tochenburger
Hangoorgeit
Hangoorgeit
Landgeit
Landgeit

BIJZONDERHEDEN

15 schapen worden nog
verkocht
1 Schaap wordt nog verkocht

8 Bokjes worden nog verkocht

Franse Hangoor
Franse Hangoor
Dwergkonijn
Dwerg Hangoor
Te koop
Gladhaarcavia
Gladhaarcavia
Borstelcavia
Borstelcavia
Te koop
Barnevelder
Barnevelder
N-H Blauw
N-H Blauw
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7
1
10
1
5
1
3
1

Kip (Hen)
Kip (Haan)
Kip (Hen)
Kip (Haan)
Kip (Hen)
Kip (Haan)
Kip (Hen)
Kip (Haan)

Witte Barnevelder
Witte Barnevelder
Australorp
Australorp
Welsumer
Welsumer
Wyandot Columb
Wyandot Culumb

10
8
1
2
2
40
17
16
7
3
2
3
1
15
25
5

Kip (Hen)
Kip (Hen)
Kip (Haan)
Kip (Hen)
Kip (Haan)
Kip
Duif
Eend
Gans
Kalkoen (Hen)
Pauw (Hen)
Pauw (Haan)
Fazant (Man)
Parkiet
Vink
Kwartel

Goudpel Kriel
Brabanter
Brabanter
Spaanse Witwang
Spaanse Witwang

5 grijs, 5 zwart

Loslopers
Kaapse Eend

Goudfazant
Grasparkiet
Zebravink
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Kinderboerderij Bospark

AANTAL
2
1
4
2
1
2
1
3
5
1
1
2
13
4
2
1
3
1
4
1
7
1
6
1
7
1
31
1
19
2
3
1
4
2
2

DIERSOORT
Koe
Paard (Merrie)
Hert (Hinde)
Hert (Bok)
Varken (Zeug)
Varken
Schaap (Ooi)
Schaap (Ooi)
Geit (Geit)
Geit (Geit)
Geit (Geit)
Kat (Poes)
Konijn (Voedster)
Konijn (Ram)
Cavia (zeug)
Cavia (Beer)
Cavia (Zeug)
Cavia (Beer)
Kip (Hen)
Kip (Haan)
Kip (Hen)
Kip (Haan)
Kip (Hen)
Kip (Haan)
Kip (Hen)
Kip (Haan)
Kip
Duif
Eend
Gans
Kalkoen (Hen)
Kalkoen (Haan)
Pauw (Hen)
Pauw (Haan)
Parkiet

RAS

BIJZONDERHEDEN
Pink (kalf van een jaar oud)

1 jong bokje, wordt verkocht
Pietrain
Hangbuikzwijn
Bonte Schaap
Oussant
Dwerggeit
Tochenburger
Hangoorgeit

Jong schaap
Jonge schapen, te koop
1 oude wordt verkocht

Te koop
Gladhaarcavia
Gladhaarcavia
Borstelcavia
Borstelcavia
Barnevelder Kriel
Barnevelder Kriel
Bielevelder Kriel
Bielevelder Kriel
Sussex Kriel
Sussex Kriel
Wyandot
Wyandot

5 grijs, 5 zwart
Loslopers

Kaapse Eend

Grasparkiet
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OPENSTELLING
Kinderboerderij Zegersloot
Maandag
14.00 – 16.30
Dinsdag
14.00 – 16.30
Woensdag
14.00 – 16.30
Donderdag
14.00 – 16.30
Vrijdag
14.00 – 16.30
Zaterdag
14.00 – 16.30
Zondag
14.00 – 16.30
Kinderboerderij Bospark
Winter (Herfstvakantie – Pasen)
Maandag
Gesloten
Dinsdag
Gesloten
Woensdag
14.00 – 16.30
Donderdag
Gesloten
Vrijdag
Gesloten
Zaterdag
14.00 – 16.30
Zondag
Gesloten
Zomer (Pasen – Herfstvakantie)
Maandag
14.00 – 16.30
Dinsdag
14.00 – 16.30
Woensdag
14.00 – 16.30
Donderdag
14.00 – 16.30
Vrijdag
14.00 – 16.30
Zaterdag
14.00 – 16.30
Zondag
14.00 – 16.30
Beide kinderboerderijen waren in 2013 gesloten op de volgende feestdagen:
-

Nieuwjaarsdag
1e Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
1e Pinksterdag
Kerstmis
Oudejaarsdag

1 januari
31 maart
30 april
9 mei
19 mei
25/26 december
31 december

Buiten de normale openingstijden waren de kinderboerderijen ook extra toegankelijk als er vrijwilligers
aanwezig waren. Ook tijdens evenementen en activiteiten op de kinderboerderijen waren de openingstijden
ruimer.
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ONDERHOUD
Aan de gebouwen en terreinen zijn, naast het gebruikelijke onderhoud, onder andere de volgende
werkzaamheden verricht:
Kinderboerderij Zegersloot
-

-

-

Op kinderboerderij Zegersloot zijn camera’s aangelegd in de kraamtent. De kraamtent is een oude
legertent waarin ieder jaar de lammetjes (schaap en geit) worden geboren. Met deze camera’s
kunnen de dieren op afstand door de beheerders in de gaten worden gehouden.
Zowel op Zegersloot als Bospark zijn rennen gemaakt voor eenden en konijnen. Voor de eenden is
dit nodig om hun jongen te beschermen tegen roofdieren.
Het hok van Flodder (het varken) is gerenoveerd. Flodder staat graag met haar voorpoten op het
hek om te kijken wat er buiten haar hok allemaal gebeurt. Hierdoor dreigde het hek te bezwijken.
Het hek is nu verstevigd en haar hele hok (binnen en buiten) is geschilderd.
Bij het kippenhok achterin op het terrein is opnieuw gestraat. Door het graven van knaagdieren was
onder andere de bestrating verzakt.

Kinderboerderij Bospark
-

Net als op de locatie Zegersloot, zijn ook op Bospark rennen gemaakt voor eenden en konijnen.
De binnenkant van het hoofdgebouw is opnieuw geschilderd.
Bij het scharrelhok (Kippen en kalkoenen kunnen hier vrij in- en uitlopen) is de bestrating
vernieuwd en zijn de drinknippels vervangen.

Dierenweide Dijksloot
Rijnland heeft de dijksloot in 2013 verhoogd. Door deze wijziging moet de Stichting Alphense
Kinderboerderijen het wel een deel van het jaar met minder gras doen.
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NIEUWS
Nieuws
BESTUUR: WISSELING VAN DE WACHT
In het jaar 2013 heeft de Stichting Alphense Kinderboerderijen afscheid genomen van de bestuursleden
Yank Simon (voorzitter) en Sacha Groen (Secretaris). Beiden hebben hun jarenlang met plezier vervult,
maar waren van mening dat het tijd was voor een frisse wind in het bestuur.
Helaas is het zo simpel nog niet om nieuwe bestuursleden te werven en zodoende is er wat geschoven en
samengevoegd. Het voorzitterschap is overgenomen door Simone Kraan – De Groot. Zij was al bestuurslid
en hield zich vooral bezig met PR. Dit blijft zij ook nu nog doen naast het voorzitterschap en zal dus
voorlopig een dubbelrol vervullen.
Voor de rol van secretaris is wel een nieuw bestuurslid aangetrokken. Haar naam is Chantal Sloep en zij
werkte op dat moment al als vrijwilliger bij Kinderboerderij Zegersloot.
Gert Scheele blijft de penningmeester van de stichting.

ENERGIEBELEID
Het voordeel van een nieuw bestuurslid is een frisse kijk op het reilen en zeilen binnen de stichting. Zo is
men onder andere weer eens gaan nadenken over manieren om kosten te besparen. Hieruit kon worden
geconcludeerd dat de huidige energieleverancier (NUON), niet alleen wat aan de dure kant was, maar ook
grijze stroom levert.
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het besparen van kosten is het bestuur gaan
zoeken naar een alternatieve energieleverancier en heeft deze gevonden in GreenChoice. Met deze nieuwe
energieleverancier zal de stichting naar schatting 500 euro per jaar gaan besparen, en er wordt alleen nog
gebruik gemaakt van groene energie.

DIEFSTAL
In december is binnen twee weken tijd twee keer ingebroken op het terrein van Kinderboerderij Zegersloot
aan de Burgemeester Bruins Slotsingel. Het ging de dieven beide keren om de kunstwerk-zadels die in de
voorweide van de kinderboerderij geplaats zijn. Deze gebronsde kunstwerken sierden de weide en waren
ook een geliefd speelobject voor de kinderen om op te klimmen of lekker op te zitten.
Bij de eerste inbraak hebben de dieven een zware metalen kruiwagen gebruikt en meegenomen. De laatste
keer kozen ze voor de bolderwagens, de ene heeft het transport van het zadel niet goed doorstaan en stond
kapot bij het hek, de andere is meegenomen.
Eerder, medio oktober, hadden we ongewenst bezoek op kinderboerderij Bospark met ook daar diefstal van
een set kunstwerk-zadels uit de geitenweide.
De Stichting heeft alle keren aangifte gedaan van de diefstal.
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ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
Activiteiten & Evenementen
Voor zowel onze bezoekers als onze vrijwilligers organiseren wij regelmatig activiteiten en evenementen.

NIEUWJAARSBORREL VRIJWILLIGERS – 16 JANUARI 2013
Traditiegetrouw was er ook dit jaar een nieuwjaarborrel voor al onze vrijwilligers. Samen met voorzitter
Yank Simon keken zij terug op een mooi 2012. Daarna was de vloer vrij voor Simon Luyt van Vogelpark
Avifauna. Hij vertelde met veel enthousiasme over het vogelpark en zijn bewoners. Tot slot kregen alle
vrijwilligers een nieuw T-shirt met logo.

2E PAASDAG: PAASEIEREN-BINGO – 1 APRIL 2013
Heel veel kinderen en hun ouders deden mee aan onze paaseieren-bingo op tweede paasdag. Vanaf 14.00
stroomde het terrein vol met speurneuzen en kuikenknuffelaars. Ook de gouden eieren werden gevonden.
Uit de vinders zijn 3 gelukkige winnaars getrokken. Zij krijgen van Pannenkoekenboerderij de Schaapskooi
een diner voor 4 personen!

SCHAAPSCHEERDERSFEEST – 26 MEI 2013
Twee stagiaires van Wellant – Gouda waren medeorganisator van het schaap scheerdersfeest 2013. Voor
hun Proeve – evenementen, moesten zij de hele dag organiseren, standhouders aanschrijven en uiteraard
ook een “publiekstrekker” benaderen. Met begeleiding van beheer en feestcommissie zijn ze erin geslaagd
een mooie dag te organiseren. Als publiekstrekker hadden ze gekozen voor demonstraties “schapen drijven
met honden”. Daarnaast waren er zo’n 20 kraampjes met deels kinderboerderijbezetting en verder een grote
diversiteit aan standhouders. Een geslaagde dag met ruim 2000 bezoekers!

VRIJWILLIGERS BBQ – 31 AUGUSTUS 2013
Als dank voor steeds weer de geweldige inzet van de vrijwilligers organiseert de Stichting eens per jaar een
gezellige avond met dit jaar een barbecue. Met 59 vrijwilligers hebben we op een mooier avond eind
augustus genoten van een lekkere barbecue. Het vlees kwam van een Alphense slager en de salades waren
door verschillende vrijwilligers bereid. Ieder heeft het zich goed laten smaken en we konden op het eind van
de avond terugkijken op een grote stapel lege schalen.

DIERENDAG – 6 OKTOBER 2013
Dierendag met een extra tintje in de vorm van een rommelmarkt. De rommelmarkt werd door 4 van onze
vrijwilligers georganiseerd. Spullen verzamelen, sorteren, prijzen etc. en op de dag zelf de bemensing van de
kramen – ook met inzet van maatschappelijke stagiaires - en de verkoop regelen.
De dieren stonden natuurlijk centraal op deze middag. De kinderen mochten voor €1,00 een groente taart
maken. Bij plaatselijke groenteboeren en supermarkten hadden we restgroente opgehaald zodat de
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ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN
kinderen uit verschillende groente en fruit konden kiezen om een taart te maken. De koeien en geiten
genoten van hun taarten die opgediend werden op grote dienbladen. Ook Flodder, onze zeug met haar
biggen werd getrakteerd. De kinderen vonden de biggen midden in een groentetaart helemaal prachtig. Voor
de konijnen en cavia’s werden minitaartjes gemaakt met appel, wortel en paprika.

KERSTACTIVITEIT VRIJWILLIGERS – 18 DECEMBER 2013
Op woensdagavond 18 december hebben een kleine groep vrijwilligers (14) kerststukjes gemaakt in
uitgeholde sierkalebassen. Het is heel leuk om aan het eind van de avond de grote variatie in kerststukjes te
zien met allen, als basis een sierkalebas!

KERSTSTAL GRANDBAZAR – 21 DECEMBER 2013
Grandbazar vroeg ons te helpen met het inrichten van een kerststal. In deze kerststal konden kinderen tegen
betaling op de foto met een konijn, cavia of kip.
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EDUCATIE & STAGES
Educatie & Stages
LESSEN VOOR (BASIS)SCHOLEN
De lessen worden aangeboden door Educatie – Avifauna, en worden gegeven op kinderboerderij Zegersloot.
Scholen kunnen zich inschrijven op de lessen.
Groep 1 en 2:

Dieren van de kinderboerderij. Kennismaken met de dieren van de kinderboerderij.

Groep 3:

Waar dieren wonen. Wat eten de dieren, hoe ziet hun hok eruit, hoe zien de dieren eruit?

Groep 3 en 4:

Schaap scheren.

Groep 5:

Met de eiber op stap, start bij de kinderboerderij, vandaaruit tocht door het Heemgebied.

Groep 6:

Geheimen van de honingbij.

Groep 8:

Mest les, hokken schoonmaken van de dieren.

STAGES
Gedurende het schooljaar 2012-2013 liepen verschillende stagiaires van Wellant- Gouda hun stage op de
kinderboerderijen, Allen deden met goed gevolg hun Proeve ter afsluiting op de kinderboerderij.
Daarnaast deden ook nog 8 leerlingen van de Alphense Middelbare scholen hun maatschappelijke stage op
de kinderboerderij. Deze leerlingen werkten mee tijdens de middagopenstellingen op kinderboerderij
Zegersloot en Bospark. Een aantal van hen hebben ook tijdens grote evenementen meegeholpen.

TENTOONSTELLINGEN
Gekoppeld aan de lessen: jonge dieren en de bijententoonstelling. Om de educatieve functie van de
kinderboerderij te versterken is eind 2013 een eenmalige subsidie verkregen voor nieuw
tentoonstellingsmateriaal.
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SPONSOREN & DONATEURS
Sponsoren & Donateurs
ADOPTEER EEN DIER
Adopteer een dier is opgezet om meer mensen te betrekken bij de Alphense Kinderboerderijen en de
Stichting Alphense Kinderboerderijen meer financiele armslag te geven.
Met het adopteren van een dier van de kinderboerderij helpt het adoptiebaasje de Stichting bij de
verzorging van het dier. Zo draagt het adoptiebaasje bij in de voerkosten, de kosten voor zaagsel en stro en
het onderhoud en de verbetering van de stallen en hokken.
Natuurlijk mag het adoptiebaasje tijdens openingstijden altijd naar zijn adoptiedier komen kijken.
Daarnaast ontvangt het adoptiebaasje een adoptiecertificaat en een informatieboekje over zijn dier. Tot slot
krijgt het adoptiebaasje tweemaal per jaar een nieuwsbrief per e-mail met de laatste nieuwtjes over de
kinderboerderijen en zijn adoptiedier.
Kosten
Paard

€ 30,00

Koe (rund)

€ 30,00

Hert

€ 25,00

Varken

€ 20,00

Schaap

€ 15,00

Geit

€ 15,00

Konijn

€ 10,00

Cavia

€ 10,00

Kat

€ 10,00

Kip

€ 7,50

SPONSOREN
De Stichting Alphense Kinderboerderijen heeft een aantal sponsoren die ons meerdere jaren ondersteund.
Dit kan zowel in natura als in euro’s zijn. Daarnaast zijn er sponsoren die eenmalig een groot bedrag
schenken. Dit jaar waren dat Grant Thornton en ING kantoor Alphen aan den Rijn.
Grant Thornton
Grant Thornton heeft ons en Stichting Veenweiden ieder 1000 euro geschonken. Aanleiding voor deze gulle
gift is de opening van het nieuwe kantoor van Grant Thornton aan de Flemingweg. Grant Thornton nodigde
al haar klanten uit voor een feestelijke opening en vroeg hen om een donatie te doen voor de Alphense
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SPONSOREN & DONATEURS
kinderboerderij en Stichting Veenweiden. Grant Thornton heeft hun giften vervolgens aangevuld tot
tweemaal 1000 euro.
ING
ING verdeelde 3000 euro onder drie goede doelen en de kinderboerderij was daar een van. Het doel met de
meeste stemmen kreeg 2000 euro, de andere doelen kregen ieder 500 euro.
De Stichting Alphense Kinderboerderijen was de grote winnaar van deze goede doelen actie van ING
kantoor Alphen aan den Rijn! Hierdoor hebben wij 2000 euro mogen ontvangen.
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PUBLICATIES
Publicaties
WEBSITE
In 2013 is onze website soms wat achter gebleven. Zo zijn er in 2013 geen foto’s toegevoegd en ontbreken er
een aantal nieuwsberichten. Tevens zijn er wat problemen met browser ondersteuning. Het streven is om
deze problemen het komende jaar op te lossen, en de website weer up to date te maken.

KIBO NIEUWSBRIEF
We streven naar een tweejaarlijkse uitgaven van onze nieuwsbrief voor sponsoren, donateurs en
adoptiebaasjes. Door drukte van het bestuur is het helaas niet gelukt om de nieuwsbrief van het najaar op te
maken en te versturen. Daarom wordt het nieuws van najaar 2013 meegenomen in de voorjaarsnieuwsbrief
van 2014. Op dit moment wordt gekeken hoe we de nieuwsbrief kunnen professionaliseren door het
gebruik van een mailing service.

SOCIAL MEDIA
Behalve onze website is de Stichting Alphense Kinderboerderijen ook op social media actief. Zo is er een
Twitter account en zijn er Facebook pagina’s voor de vestigingen Zegersloot en Bospark.
Twitter

http://twitter.com/Alphense_kibo

Facebook

https://www.facebook.com/pages/Stichting-Alphense-Kinderboerderijen/771100882920203
https://www.facebook.com/KinderboerderijZegersloot
https://www.facebook.com/pages/Kinderboerderij-Bospark/609304389150499

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/stichting-alphense-kinderboerderijen

KINDERBOERDERIJ COURANT
Eind 2013 werd de laatste uitgave van de Kinderboerderij Courant bij ons geleverd. De Kinderboerderij
Courant was een gratis krant voor alle kinderboerderijen in de regio en hun bezoekers. Helaas besloot de
uitgever van de Courant (voorlopig) te stoppen wegens te beperkte advertentie inkomsten.
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VOORUITBLIK 2014
Vooruitblik 2014
De Stichting Alphense Kinderboerderijen staat in 2014 voor een aantal uitdagingen. Zo is het economische
klimaat nog steeds niet optimaal en zullen we hard ons best moeten doen om de sponsorinkomsten op peil
te houden. Helaas heeft de stichting het jaar 2013 met een verlies afgesloten, en ook voor het jaar 2014 is
het de vraag of de inkomsten voldoende zullen zijn om de lasten te dekken.
Zoals eerder in de jaarstukken genoemd werkt het bestuur aan manieren om de kosten te drukken. Zo is de
stichting begin 2014 overgestapt op een nieuwe energieleverancier, waarmee naar verwachting zo’n 500
euro per jaar bespaart gaat worden. Behalve deze actie onderzoekt de stichting momenteel de
mogelijkheden om in de toekomst, op Kinderboerderij Zegersloot, zonnepanelen te plaatsen. Met
zonnepanelen kan de stichting grotendeels zijn eigen energie gaan opwekken, wat niet alleen de kosten
drukt, maar ook goed is voor het milieu. Dit is echter een behoorlijke investering, dus de mogelijkheden
voor financiering worden nog onderzocht.
Een ander project waar de stichting momenteel erg druk mee is, is de verbouwing van Kinderboerderij
Bospark. De gemeente Alphen aan den Rijn werkt aan plannen voor een herindeling van het Bospark en
daarbij blijft de kinderboerderij niet ongeschonden. De kinderboerderij zal een stukje gaan ‘opschuiven’, wat
het nodige denkwerk met zich mee brengt. De kinderboerderij verliest bijvoorbeeld de sloot, dus de herten
en geiten zullen van een andere drinkbron moeten worden voorzien. Daarnaast zal de ingang worden
verplaatst, wat met zich mee brengt dat ook de indeling binnen de kinderboerderij moet worden aangepast.
Dit brengt vanzelfsprekend hoge kosten met zich mee, waarover momenteel met de gemeente wordt
onderhandelt. In 2014 hoopt de stichting de afspraken met de gemeente concreet te maken.
Nog een uitdaging is het aanvullen van het bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit 3 mensen (voorzitter,
Secretaris en penningmeester), maar een vierde en bij voorkeur vijfde lid is wenselijk. De zoektocht richt
zich vooral op mensen die een opleiding op het gebied van dieren/vee volgen of hebben gevolgd, en mensen
die goed kunnen netwerken en verstand hebben van marketing. Dit laatste is vooral gericht op het
binnenhalen van broodnodige sponsoren.
Vanaf 2014 gaan we werken met een nieuw vrijwilligersbeleid. Onderdeel daarvan is het ondertekenen van
de vrijwilligersovereenkomst. Hierin leggen wij de gedragsregels voor vrijwilligers vast, zodat voor zowel de
stichting als de vrijwilligers duidelijkheid bestaat over de wederzijdse verwachtingen.
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FINANCIËN
Financien
De Stichting Alphense Kinderboerderijen heeft het jaar 2013 afgesloten met een negatief resultaat van €
1.761. We hadden een resultaat begroot van € 750 positief. De lasten zijn sterk in lijn met de begroting voor
2013; de baten blijven helaas achter.
Wij hebben een totaal aan baten van € 137.770 begroot. De baten bleken uiteindelijk € 135.259 te zijn. De
donaties en giften (voornamelijk commerciele sponsoring) zijn uiteindelijk € 3.225 lager dan begroot, wat
de belangrijkste oorzaak is voor de achterblijvende baten.
Het totaal van de lasten is begroot op € 137.020. De werkelijke lasten over 2013 bedragen eveneens €
137.020. De loonkosten en algemene kosten komen lager dan begroot uit, daar tegenover staat dat de
huisvestingskosten en kosten voor dierverzorging en diergezondheid hoger zijn dan begroot.
Belangrijkste afwijking van de lagere loonkosten is ontstaan een van onze beheerders een aantal weken
afwezig is geweest. Daar tegenover staan licht hogere lasten voor huisvesting door stijgende energiekosten
en een tijdelijke storing in het alarmsysteem bij Zegersloot wat heeft geleid tot het onnodig uitrukken van
het alarmteam.
Onze algemene reserve, het ‘weerstandsvermogen’ van de stichting, is dit jaar slecht beperkt gestegen tot €
14.818 per 31 december 2013. De vorige twee jaar was de toename hoger. In die jaren zijn belangrijke
stappen gezet om de algemene reserve te brengen tot het niveau die het bestuur wenst en in het beleidsplan
2011-2015 beschrijft. Dit jaar is de stijging van de algemene reserve dusdanig beperkt, dat we voor het eerst
sinds 2010 beginnen achter te lopen t.a.v. deze doelstelling in het beleidsplan.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De post materiele vaste activa bedraagt € 70.398 en betreft de koeienstal die in februari 2011 in gebruik is
genomen. De jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen € 4.120. De koeienstal is volledig gefinancierd door
sponsorbijdragen. Deze sponsorbijdragen, ‘geoormerkt’ voor de koeienstal, zijn niet als opbrengst
verantwoord, maar als investeringsbijdrage op de passivazijde van de balans verantwoord. Deze post valt
tegelijk met de afschrijvingskosten in komende jaren vrij.

LIQUIDE MIDDELEN
Het saldo liquide middelen (kas en bank) per 31 december 2013 is afgenomen van € 27.865 naar € 22.924.
De oorzaak van de afname is enerzijds het verlies in het boekjaar 2013, wat ook zijn weerslag heeft op de
liquiditeitspositie. Ook hebben wij in december 2013 via de uitreiking van een cheque een sponsorbijdrage
toegezegd gekregen van de ING van € 2.000. Dit bedrag is als resultaat geboekt in 2013, maar pas in januari
2014 ontvangen.
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FINANCIËN
EIGEN VERMOGEN
Per 31 december 2012 had de stichting € 10.000 aan bestemmingsreserves op haar balans staan. De meeste
projecten zijn gerealiseerd in 2013, dus deze reserves kunnen vrijvallen. Een aantal reserves, voornamelijk
voor gereedschappen, speeltoestellen, knuffel box/vlindertuin en wervingskosten voor vrijwilligers, blijven
(deels) voor 2013 staan.
Voor 2013 hebben wij ook weer een aantal projecten en klussen op stapel staan, waar we aan het eind van
2013 geld voor reserveren. Belangrijkste project waar we nu mee bezig zijn is de herontwikkeling van het
Bospark. De herontwikkeling gaat plaatsvinden in samenspraak met de gemeente. Voor de herontwikkeling
hebben wij € 2.000 gereserveerd. In totaal hebben wij voor specifieke projecten per 31 december 2013 een
bedrag gereserveerd van € 8.000.
Onze algemene reserve stijgt met € 239 naar € 14.818 per 31 december 2013.

VOERKOSTEN
Evenals vorig jaar zijn onze totale voerkosten stabiel gebleven ten opzichte van het vorige jaar (2013:
11.207; 2012: 11.425; 2011: € 11.364; 2010: € 9.731; 2009: € 9.215; 2008: € 8.676). Relatief gezien stijgen
de voerkosten wel, maar omdat onze dierenbestand conform ons beleidsplan licht daalt, blijven de kosten
stabiel. Wij hopen het dierenbestand in komende twee jaar nog verder in te krimpen.

OVERIG
Voor het overige wordt verwezen naar de bijgaande jaarrekening, waarin opgenomen de balans, staat van
baten en lasten en toelichting.
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MEERJARENBEGROTING 2014 – 2016
Meerjarenbegroting 2014 – 2016
Begroting
2014
EUR

Begroting
2015
EUR

Begroting
2016
EUR

Baten
Donaties en giften
Verkoop dieren
Verkoop producten
Verkoop voederautomaten
Verhuur/lesgelden
Subsidie gemeente
Rente
Vrijval investeringsbijdrage koeienstal
Opbrengst evenementen
Opbrengst diversen

13.000
12.000
2.500
6.200
2.250
93.000
600
4.120
4.500
750

13.000
12.000
2.500
6.200
2.250
93.000
600
4.120
4.500
750

13.500
12.000
2.500
6.200
2.250
93.000
600
4.120
4.500
750

138.920

138.920

139.420

92.000
8.500
7.000
750
12.000
5.000
4.120
1.750
6.000
1.200

92.500
8.500
7.000
750
12.000
5.000
4.120
1.750
6.000
1.200

93.000
8.700
7.000
750
12.000
5.000
4.120
1.750
6.000
1.200

138.320

138.820

139.520

600

100

-100

Lasten
Loonkosten
Kosten huisvesting
Kosten onderhoud
Inkoop dieren
Voerkosten
Kosten dierverzorging/-gezondheid
Afschrijving koeienstal
Inkoop producten
Algemene kosten
Kosten evenementen

Begroting winst/(verlies)
boekjaar
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MEERJARENBEGROTING 2014 – 2016
TOELICHTING OP DE MEERJARENBEGROTING
Donaties en giften
We verwachten een constante stroom van donaties en giften binnen te krijgen, die in lijn ligt met 2012, maar
hoger liggen dan in 2013.
Subsidie gemeente
De exploitatiesubsidie van de gemeente wijzigt in principe niet.
Loonkosten
We verwachten een lichte stijging van de uurtarieven, en daardoor ook een stijging van de loonkosten. Het
dienstverband van onze beheerders blijft ongewijzigd.
Voerkosten
De voerkosten nemen naar verwachting verder toe in 2013 en 2014, gezien de huidige
marktontwikkelingen. We hopen de lichte stijging in de kiloprijzen op te vangen door te sturen op de
omvang van het dierenbestand (niet in diversiteit, maar in aantallen).
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JAARREKENING
Jaarrekening
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)

31-12-2013
EUR

31-12-2012
EUR

70.398

74.518

Activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en opstallen
Vlottende activa
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen

3.516
22.924

1.886
33
27.865
26.440

29.784

96.838

104.302

31-12-2013
EUR

31-12-2012
EUR

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Investeringsbijdragen

14.818
8.000

14.579
10.000
22.818

24.579

70.398

74.518

3.622

5.205

96.838

104.302

Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen
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JAARREKENING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013
Werkelijk
2013
EUR

Begroting
2013
EUR

Werkelijk
2012
EUR

9.775
11.915
3.324
6.410
1.843
92.410
306
4.120
4.138
1.018

13.000
11.000
2.500
6.200
2.250
93.000
600
4.120
4.500
600

11.892
10.994
1.930
6.428
1.728
92.410
503
4.120
4.438
655

135.259

137.770

135.098

88.319
9.678
7.420
1.355
11.207
6.386
4.120
1.792
5.666
1.077

91.000
8.200
7.000
750
11.000
5.000
4.120
1.750
7.000
1.200

84.535
8.084
9.150
720
11.425
5.862
4.120
1.152
7.296
1.821

137.020

137.020

134.165

(1.761)

750

933

Baten
Donaties en giften
Verkoop dieren
Verkoop eigen producten
Verkoop voederautomaten
Verhuur/lesgelden
Subsidie gemeente
Rente
Vrijval investeringsbijdrage koeienstal
Opbrengsten evenementen
Overige opbrengsten

Lasten
Loonkosten
Kosten huisvesting
Kosten onderhoud
Inkoop dieren
Voerkosten
Kosten dierverzorging/-gezondheid
Afschrijvingskosten koeienstal
Inkoop producten
Algemene kosten
Kosten evenementen

Winst/(verlies) boekjaar
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JAARREKENING
TOELICHTING
Algemeen
De Stichting Alphense Kinderboerderijen te Alphen aan den Rijn is als stichting geregistreerd in Nederland.
De stichting verzorgt het beheer en behoud van de kinderboerderijen en dierweiden in de gemeente Alphen
aan den Rijn ten behoeve van de inwoners van Alphen aan den Rijn en omstreken. Daarnaast levert de
stichting een bijdrage aan de kennis van het publiek over de op de boerderijen aanwezige dieren en de
daarmee samenhangende producten en processen.
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, kleine
organisaties zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming. De geschatte economische levensduur van de houten gebouwen en
opstallen is 20 jaar. Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor gebouwen en opstallen is 5%.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat
deze zich voordoen.
Investeringsbijdragen
Voor de bouw van de koeienstal is geoormerkt sponsorgeld ontvangen van diverse sponsoren. Geoormerkte
investeringsbijdragen in verband met de aanschaf van materiele vaste activa worden gepassiveerd onder de
investeringsbijdragen. Deze investeringsbijdragen worden tijdsevenredig over de geschatte economische
levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

30

JAARREKENING
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER
Materiële vaste activa
2013
EUR

2012
EUR

Gebouwen en opstallen
Boekwaarde 1 januari
Investeringen boekjaar
Afschrijvingen boekjaar
Boekwaarde 31 december

74.518
4.120
70.398

78.638
4.120
74.518

Aanschafwaarde 31 december
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31 december

82.415
12.017
70.398

82.415
7.897
74.518

In 2010 is gestart met de bouw van de nieuwe koeienstal bij Zegersloot. De stal is in februari 2011 gereed
gekomen. Met ingang van februari 2011 wordt op de koeienstal afgeschreven.
Nog te ontvangen bedragen

Nog te ontvangen inzake educatie
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen sponsorbijdrage ING

2013
EUR
1.210
306
2.000
3.516

2012
EUR
1.383
503
1.886

2013
EUR
359
4.565
18.000
22.924

2012
EUR
671
6.440
20.000
754
27.865

Liquide middelen

Kas
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening
ING projectrekening
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Eigen vermogen

Algemene reserve
2013
EUR
14.579
239
14.818

Algemene reserve aan het begin van het jaar
Toevoeging/(onttrekking) in het jaar
Algemene reserve aan het eind van het jaar

2012
EUR
12.146
2.433
14.579

Bestemmingsreserves

Vervanging speeltoestellen
Werving vrijwilligers
Gereedschappen
Knuffelbox en vlindertuin
Aanpassing caviahokken Zegersloot
Verbeteren verbinding webcam
Onderhoud dak/overkapping
Voliere parkieten Bospark
Rennen voor konijnen Zegersloot
Onderhoud stal Zegersloot
Vernieuwen statuten
Inrichten tentoonstelling
Herontwikkeling Bospark

Stand 1-12013
EUR

Mutatie
2013
EUR

Stand 31-122013
EUR

500
1.000
1.000
1.000
1.000
250
750
1.000
500
1.500
1.000
500
10.000

(500)
(250)
(750)
(1.000)
(500)
(1.000)
2.000
(2.000)

500
500
1.000
1.000
1.000
1.500
500
2.000
8.000

Investeringsbijdragen

Investeringsbijdragen koeienstal 1/1
Afschrijving investeringsbijdragen koeienstal
Investeringbijdragen koeienstal 31/12

2013
EUR
74.518
4.120
70.398

2012
EUR
78.638
4.120
74.518
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Nog te betalen bedragen

Nog te betalen loonkosten december
Nog te betalen kerstcadeau vrijwilligers
Nog te betalen overige kosten december

2013
EUR
3.106
463
53
3.622

2012
EUR
3.990
1.127
88
5.205
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JAARREKENING
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Donaties en giften

Jaarlijkse bijdrage donateurs
Adopteer een dier
Eenmalige giften en projectsponsoring

2013
EUR
1.896
1.505
6.374
9.775

Begroting
2013
EUR
2.000
1.500
9.500
13.000

2012
EUR
1.871
1.533
8.488
11.892

Verkoop dieren

Verkoop kleinvee, cavia’s, konijnen etc.
Verkoop runderen, varkens, geiten etc.

2013
EUR
3.389
8.526
11.915

Begroting
2013
EUR
3.500
7.500
11.000

2012
EUR
2.906
8.088
10.994

Opbrengsten evenementen

Opbrengsten schaapscheerderfeest
Opbrengsten overige evenementen

2013
EUR
3.531
607
4.138

Begroting
2013
EUR
4.500
4.500

2012
EUR
4.438
4.438

2013
EUR
787
231
1.018

Begroting
2013
EUR
400
200
600

2012
EUR
655
655

Overige opbrengsten

Teruggaaf energiebelasting
Verkoop overig
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Algemene kosten

Kosten vrijwilligers
Bestuursetentje
Accountantskosten
Verzekeringen
Enveloppen, briefpapier etc.
Kosten sponsordag
PR en website
Lidmaatschap SKBN
Statutenwijziging
Overig

2013
EUR
2.116
213
1.355
560
114
395
250
663
5.666

Begroting
2012
EUR
3.000
1.200
700
500
100
500
500
500
7.000

2012
EUR
2.633
540
1.333
500
873
57
261
395
704
7.296
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OVERIGE FINANCIËLE GEGEVENS
Overige Financiele Gegevens
RESULTAATBESTEMMING
Het bestuur heeft besloten het negatieve resultaat van EUR 1.761 als volgt aan het eigen vermogen te
onttrekken:
Dotatie/ (onttrekking) 2013
EUR
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Werving vrijwilligers
Rennen voor konijnen Zegersloot
Verbeteren verbinding webcam
Onderhoud dak/overkapping
Voliere parkieten Bospark
Vernieuwen statuten
Herontwikkeling Bospark

EUR
239

(500)
(500)
(250)
(750)
(1.000)
(1.000)
2.000
(2.000)
(1.761)

Dit voorstel is verwerkt in de jaarrekening.
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CONTROLEVERKLARING
Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING
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COLOFON
Colofon
Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK)
Correspondentieadres:
Burgemeester Bruins Slotsingel 11
2403 NC Alphen aan den Rijn
Tel 0172 – 42 23 03 / 06 – 25 14 56 38
Email info@kinderboerderijalphen.nl
www.kinderboerderijalphen.nl
Inlichtingen (ook over vrijwilligerswerk):
Marja Dieho-Kapsenberg
Tel 0172 – 41 52 00
Kinderboerderij Bospark

Burgemeester Bruins Slotsingel 11, Alphen aan den Rijn
Tel 0172 – 42 23 03

Kinderboerderij Bospark

Parklaan 2, Alphen aan den Rijn
Tel 0172 – 47 38 88

Rekeningnummer
39.16.96.343
T.n.v. Stichting Alphense Kinderboerderijen te Alphen aan den Rijn
Stichting Alphense Kinderboerderijen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag,
KVK nummer 41166927
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