Stichting Dierenweide Zonnehoeve

Jaarverslag 2019
www.dierenweide-zonnehoeve.nl

Opgemaakt op 31 januari 2020.

INLEIDING
Stichting Dierenweide Zonnehoeve is non-profit organisatie van een dierenweide
cq. kinderboerderij, gevestigd op Landgoed Zonnestraal in Hilversum.
Bewoners, familie, opa’s en oma’s met hun kleinkinderen komen regelmatig op
bezoek. Het verzorgen van de dieren en het schoonhouden van de stallen word
gedaan door diverse vrijwilligers in alle leeftijdsgroepen. De jongste vrijwilliger is
14 en de oudste 69 jaar oud. Ook via de GGZ melden zich vrijwilligers aan.
De Dierenweide Zonnehoeve fungeert als zorgboerderij voor Gijs en Brechtje
(dagverblijf verstandelijk gehandicapten) en Visio (visueel gehandicapten)
Daarnaast maakt de Praktijkschool Hilversum gebruik van de Dierenweide
Zonnehoeve als leerboerderij. De Dierenweide Zonnehoeve biedt ook ruimte aan
maatschappelijke stages.
De Dierenweide Zonnehoeve wordt 100% door vrijwilligers geleid.
De doelstelling is de dieren optimaal te verzorgen en de bewoners van
Zonnehoeve, vrijwilligers en bezoekers op een natuurlijke wijze kennis te laten
maken met de dieren, de natuur en tevens diverse groepen een plezierige en
nuttige dagbesteding te bezorgen.
Om deze doelstelling te behalen is niet alleen een goede begeleiding nodig van
de vrijwilligers, maar ook goede verzorging van de dieren, onderhoud van de
stallen en omheining.
De Dierenweide Zonnehoeve is voor afhankelijk van donaties en giften. Het doel
van de Stichting is om voldoende financiële middelen te verkrijgen om dit te
bewerkstelligen.
1.2

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Dierenweide Zonnehoeve is om voldoende
financiële middelen te verzamelen om de dieren optimaal te verzorgen en de
Dierenweide Zonnehoeve goed te onderhouden zodat het voor de vrijwilligers en
bezoekers een veilige en plezierige plek blijft om elkaar te ontmoeten.
1.3

Strategie

Om de Visie en de Doelstelling van de Stichting Dierenweide Zonnehoeve
Hilversum te waarborgen is het nodig een financiële buffer aan te leggen,
waardoor de Stichting Dierenweide Zonnehoeve in staat is een optimale zorg
voor de bewoners te realiseren, waaronder voldoende voer van goed kwaliteit,
goede huisvesting, veearts en medicijnen, herstelwerkzaamheden, wordt
verstaan. Deze werkzaamheden worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd.
Indien nodig wordt er een deskundige ingehuurd.
2.

Huidige situatie

De huidige situatie van onze dierenweide is goed. De staat van onderhoud is
zichtbaar verbeterd maar we zijn er nog niet. De vrijwilligers ontvangen
regelmatig positieve berichten van (oud-)bezoekers en de dieren vermaken zich
uitstekend.

Algemeen verslag 2019
Ook in 2019 is onze Dierenweide volop in beweging. Het goede nieuws is
dat het redelijk tot goed op de Dierenweide. Dankzij wekelijks grote inzet
van onze vaste groepen en vrijwilligers, onze Dierenweide kanjers!
Groepen:
• Gijs & Brechtje,
• Praktijkschool afdeling Groenvoorziening,
• Koninklijke Visiogroep
De groepen bestaan uit circa acht personen + begeleiders.
Vrijwilligers:
Kriek, Fred, Jan, Rossi, Lianne, Merel, Lara, Emma, Elline (voorzitter) en
Maaike (secretaris/Penningmeester/TD).
Afscheidt genomen van:
• Lelah
• Heulwin
• Astrid (2x op proef geweest)
• Leroy (geplaatst door Gemeente Wijdemeren)
• Kriek en haar man Fred (31-12-2019)
Het bestuur dankt alle ex-vrijwilligers voor hun tijd en inzet en
wensen hen alle goeds in de toekomst!
Oproepje! Nieuwe dierenverzorgers, onderhoudsmedewerkers (TD) en
bestuursleden zijn van harte welkom op vrijwilligersbasis!
Heb jij belangstelling? Neem dan contact op met onze secretariaat voor
een kennismakingsgespr ek.

Januari
Op 11 januari 2019 heeft onze Maaike eigenhandig de hooihok verplaatst
door middel van oude techniek namelijk stevige ronde balken er onder
leggen en rollen maar. Binnen een paar uurtjes had zij het voor elkaar en
stond de hooihok op zijn nieuwe plek naar de onze mescontainer.

Februari
Sinds 22 februari 2019 heeft het bestuur nauw contact met de Gemeente
Wijdemeren om mensen met een achterstand in onze Maatschappij een
handje opweg te helpen.
Maart
Zomaar uit het niets kwam Astrid aan gefietst. Zij wilde graag meehelpen
en de dierenverzorgen. Twee keer is zij geweest en de derde keer volgens
afspraak liet zij het afweten.
Onze eigen Technische Dienst heeft meerdere Eiken palen en hekwerk
vervangen. Het zitbankje op de weide van miss Peggy gedemonteerd met
hulp van twee jongentjes Floris en Rembrandt en verplaatst net buiten
haar weide. Tevens tegen een bestaand zitbankje aangezet zodat de
bezoekers heerlijk kunnen genieten van onze dierenweide.

Juni
Met dank aan Bouwbedrijf De Blok BV hebben wij kosteloos een grote
bouwkeet gekregen welke voorzien is van een aparte WC hok.
Voor de transport moesten er twee wielen gemaakt worden maar dat was
voor onze TD geen probleem. Wat een kanjers!
In het verleden was er door stormschade het dakleer omhoog gewaaid.
Tijdelijk hebben we dat afgedekt met het groene dekzeil.

In juni kwam er een melding binnen de Landelijk Inspectie Dienst (LID)
inzake glas op de dierenweide en de hoeven van onze ezels waren erg
lang.
Na telefonisch overleg met de inspecteur was alles in orde bevonden.
Het klopt dat er glasscherven ligt. De oorzaak ligt in het verleden ivm. de
bouw van HilverZorg gebouw. Voor het bestuur is het ondoenlijk om de
dierenweide af te laten graven en vers zand te laten storten.

Voor wat betreft de hoeven van de ezels, de inspecteur gaat er vanuit dat
men mogelijk in de war is met hoeven van paarden. Case closed!
Op 28 juni zal er een grote groep kinderen een dagje langskomen van de
Internationale school. Een aantal dagen voor de ingeplande dag werd het
dagje geannuleerd.
Juli
In juli startte Leroy, een autistische man van 28 jaar, in samenwerking
met Gemeente Wijdemeren. Elke woensdag moest hij 2 uurtjes zelfstandig
werken van 10 tot 12 uur, op eigen verzoek werd dat van 11 tot 13 uur en
om de week op zondag alleen voeren.
Helaas, na een paar maanden liet de afspraken met Leroy te wensen over
waarbij we afscheidt van elkaar hebben genomen.
Augustus
Onze secretaris had nog twee grote baniermasten op haar opslag liggen
welke zij alszijnde donatie heeft geschonken aan de stichting. Idem voor
twee baniervlaggen van 3 x 1 meter groot ter waarde van Eur 93,--.
September
Begin september kwam twee kindvriendelijk dieren wonen op de
dierenweide. Grote landgeit Truus en haar maatje kleine geit Sjeintje,
respectievelijk 7 en 12 jaar oud.
Na een maand ging het bergafwaards met Sjeintje. Zij werd verkouden en
na een aantal dagen kwam er bloed uit haar neusje lopen. Volgens de
dierenarts. Vogelweide wordt Truus weide. Sjeintje in laten slapen.
Eind september is onze super lieve konijntje Flox overleden als gevolgd
van oudedom. Wij zullen Flox erg missen.
Oktober
Tja, soms gebeuren er rare dingen op onze dierenweide. 10 oktober jl.
werd er een grote zwart/witte konijn, een rammetje gedumpt in een
kartonendoos. Afijn, achteraf een super lief konijn welke binnen een week
– na social media oproepje - een nieuw huisje heeft gevonden, geweldig!
Oud-secretaris Henja en onze voorzitter Elline heeft een
sponsoringverzoek gedaan aan het Oranje Fonds. Een fonds welke kleine
organisaties ondersteunen met geldbedragen.
Helaas, is onze aanvraag NIET gehornoreerd cq. afgewezen.

December
Er moest iets gebeuren! Oud-secretaris Henja bedacht een ludieke social
media actie “Help help help” onze vijf konijntjes moeten gecastereerd
worden. Deze kortstondige actie leverde Eur 260 op!
Dierenkliniek De Berg in Amersfoort bood aan om de vijf konijntjes met
eur 35,- korting te behandelen hetgeen neer komt op eur 50,- per
konijntje. Geweldig!

We gaan er met z’n allen een fantastisch, diervriendelijk en gezellig 2020
van maken!

4.

Organisatie

Naam
:
Bezoekadres :
Postadres
:
Telefoon 1 :
Telefoon 2 :
E-mail 1
:
E-mail 2
:
Website
:

Stichting Dierenweide Zonnehoeve
Loosdrechtse Bos 9 1213 RH Hilversum
Vaartweg 55-11 1211 JE Hilversum
06-53179848 (Secretaris)
035-7608004 (bezoekadres)
bestuur@dierenweide-zonnehoeve.nl /
info@dierenweide-zonnehoeve.nl
www.dierenweide-zonnehoeve.nl

Kamer van Koophandel
RSIN / Fiscaalnummer
Bankrelatie: RABO bank
Datum Akte van oprichting

:
:
:
:

32109741
815103566
NL94RABO 0112 2231 92
13-07-2005

Activiteitenomschrijving:
Stichting Dierenweide Zonnehoeve is een non-profit organisatie van een
kinderboerderij op het Landgoed Zonnestraal te Hilversum.
1. De stichting heeft ten doel:

a. het beheer van de Dierenweide Zonnehoeve te Hilversum;
b. het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Huidige bestuursleden:
Voorzitter
: Elline Stoffers-van Wijk
Secretaris
: Maaike van Woudenberg
Penningmeester : Maaike van Woudenberg (ad interim)
Nieuwe bestuurder(s): in overleg
De heer J. Schriefer (FNV Welzijn & Zorg)

4.1

Vrijwilligers

Dierenweide Zonnehoeve wordt volledig verzorgd door vrijwilligers. De
vrijwilligers bestaan uit individuele verzorgers en groepen, te weten:
•
•
•
•

Gijs en Brechtje - Dagbesteding verstandelijk gehandicapten.
Gooise Praktijkschool – Afd. groenvoorziening
Koninklijke Visio - Visueel gehandicapten
Individuele vrijwilligers : circa 10

De werkzaamheden bestaan:
•
•
•
•
•

uit het verzorgen van de dieren,
voeren van de dieren,
schoonmaken van de weide,
mesten van de stallen,
Onderhoud- en herstelwerkzaamheden.

5. Financiën
Resultatenrekeningen

Stichting Dierenweide Zonnehoeve
Resultatenrekening

2019

2018

2017

1850

1600

1500

1500

2020

3361

1500
2000
1500
2000
3350

Totaal inkomsten

5370

6461

10350

Uitgaven:
Voeder
Verzekeringen
Bankkosten RABO

3785
109
200

3597
109
189

3400
109
201

Diversen:
Algemeen onderhoud stal / dierenweide
Van Paridon mestcontainers
Bijzondere lasten (Medische kosten)
Contributie & Abonnement
Overige algemene kosten

343
532
1310
63
366

524
873
468
66
904

842
511
1002
65
702

Totale uitgaven

6708

6730

6832

Resultaat

-1338

-269

3518

Ontvangsten:
HilverZorg Zonnehoeve
HilverZorg Zonnehoeve extra 2017
KSF
Gemeente Hilversum via Hilversum Zuid
Donaties, giften, via website

Stichting Dierenweide Zonnehoeve treeft naar een eigen vermogen om minimaal
twee jaar vooruit te kunnen, uitgaande van donaties van de laatste jaren.

Saldo's RABObank per 31-12-2019 bedragen:
•
•

RekeningCourant Eur 1754,25 (inclusief donatie HilverZorg Eur 1850,-)
SpaarRekening Eur 302,- (Actie 2017 Red Ezel Ivar tbv. medische kosten)

De Stichting Dierenweide Zonnehoeve zal effort steken in extra fondsenwerving.
(giften, donaties en sponsoring van particulieren en bedrijven.)

6. Prognose 2020
Stichting Dierenweide Zonnehoeve

2020

Ontvangsten:
HilverZorg Zonnehoeve
KSF
Donaties, giften, via website

1850
1500
1500

Totaal inkomsten

4850

Uitgaven:
Voeder
Verzekeringen
Bankkosten RABO

3594
109
197

Diversen:
Klein onderhoud
Groot onderhoud
Van Paridon mestcontainers
Dierenartsen / UU
Overheid (oormerken e.d.)
Div. onkosten
Totale uitgaven
Resultaat

289
0
639
927
70
350
6175
-1325

NOTE – HilverZorg heeft opzoek van het bestuur hun donatie, niet de 1e
of 2e week januari over boekjaar 2020 overgeboekt maar december 2019.
Onze dank is groot!

