Jaarverslag Stichting Dierenweide-Zonnehoeve over 2020
Het ontstaan en doel van de Dierenweide
De Stichting Dierenweide-Zonnehoeve bestaat sinds 2005 en heeft in coronajaar 2020 het 15 jarig
bestaan stilzwijgend aan zich voorbij moeten laten gaan.
De Dierenweide heeft een prachtig plek op het terrein van landgoed Zonnestraal naast het
Expertisecentrum HilverZorg Zonnehoeve in het Loosdrechtse Bos, gemeente Hilversum.
Bij de start was het doel van de Dierenweide om ontspanning en contact met dieren te bieden aan de
bewoners van het verpleeghuis. Daarnaast hebben dieren ook een grote aantrekkingskracht op
kinderen waardoor de bewoners bij de Dierenweide ook gemakkelijk in contact komen met jeugd.
En zo werkt het ook. Veel kinderen uit de buurt en (klein)kinderen van medewerkers en bezoekers
van het verpleeghuis Zonnehoeve en de naastgelegen appartementen op het Zonnestraal terrein
weten de Dierenweide te vinden.
De speelweide die tussen de Dierenweide en het verpleeghuis in ligt, versterkt de
aantrekkingskracht van de dierenweide en vice versa.
In de loop van de tijd is de dierenweide ook een vrijetijdsbesteding geworden voor (jonge)
vrijwilligers. Bovendien is het een werkervaringsplek voor scholieren, levert het dagbesteding voor
slechtzienden en mensen met een verstandelijke beperking.
Officieel heeft de Stichting als doel een veilige, natuurlijke en gezonde leefruimte te bieden aan de
dieren en daarmee een mogelijkheid te bieden aan bewoners, bezoekers en medewerkers van
Zonnehoeve om op een natuurlijke manier contact te hebben met de dieren en de natuur.
Om dat te bereiken is een team vrijwilligers onontbeerlijk. Wij zijn trots op de vrijwilligers,
waarvan gelukkig ook jonge mensen deel uitmaken. Zij zorgen niet alleen voor de dieren maar zijn
vaak ook inzetbaar voor allerlei onderhoudsklussen.
De dieren
Gestreefd wordt naar een divers bestand van verschillende gezelschapsdieren die goed met elkaar
kunnen leven, zoals konijnen, kippen, varkens, schapen, geiten, ganzen, pony's, etc.
In 2020 zijn de ezels Nino en Ivar vertrokken uit de weide toen de eigenaresse afscheid nam van het
bestuur. Er zijn in dat jaar 10 schapen en een geit uitgeplaatst, omdat we streven naar een grotere
verscheidenheid van schapen en geiten, zowel qua leeftijd als qua soort. Er kwamen 2 dwerggeiten
bij. Uiteraard gebeurt dat in alle zorgvuldigheid.
Helaas werd het vroeg in het voorjaar geboren lammetje gestolen. We hebben besloten de schapen
niet te laten dekken, aangezien we al eerder een lam kwijt geraakt zijn.
Er is in 2020 binnen het bestuur uitgebreid gediscussieerd over de dieren die we geschikt vinden als
gezelschapsdier zowel voor kinderen als voor ouderen en voor de dagbesteding. Er wordt onder
andere gedacht aan pony's. Ten einde in 2021 het gewenste dierenbestand te realiseren wordt
kritisch gekeken naar de indeling op de weide van de hokken, beweegruimte, schuilplekken etc. De
omheining moet ook worden opgewaardeerd. Een belangrijke voorwaarde is groot onderhoud van
de bomen. Geconstateerd werd dat er te veel gevaar voor mens en dier is van vallende takken en te
weinig licht en lucht door achterstallig bomenonderhoud. Er is een bomenplan gemaakt, waarin
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aangegeven is welke bomen gesnoeid en welke gekapt moeten worden. Dat is bij
HilverZorg/Zonnehoeve ingediend en zal in 2021 uitgevoerd worden. In de zomer van 2020 is in
opdracht van HilverZorg de eikenboomprocessierups bestreden door een bedrijf. Het was een ware
plaag voor mens en dier. Wij hebben inmiddels een serie vogelhuisjes opgehangen in de hoop dat
we de plaagdieren zo de baas kunnen blijven.
De discussie over de inrichting van de Dierenweide en de gewenste (aantallen) dieren loopt door in
2021.
Stichtingsbestuur
Begin 2020 is het bestuur aangevuld. Elline Stoffers, voorzitter en verantwoordelijk voor het
dierenbeheer en Maaike van Woudenberg, penningmeester en secretaris kregen versterking van Jan
Schriefer en Elly Nijenhuis.
Jan nam op haar verzoek de taak voorzitter over van Elline en later in het jaar heeft zij afscheid
genomen van het bestuur. Liesbeth de Haan-Visser, trad toe als bestuurslid en nam het dierenbeheer
over. Chantal Oonk completeerde het bestuur en nam de secretaristaak over van Maaike. Tabitha de
Ronde functioneert sinds half 2020 als adviseur.
Financiën
Dit onderwerp is voor het bestuur een onderwerp van voortdurende attentie en soms ook van zorg.
De stichting is voor de financiën die nodig zijn voor de kosten van voer, medicijnen, dierenarts,
stallen en ander onderhoud geheel afhankelijk van donateurs, giften en incidentele subsidies.
Tot nu toe gaat het elk jaar net goed. Helaas betekent het, dat er geen buffer is voor grote
onverwachte uitgaven.
Het is de bedoeling dat we daar in de komende jaren wel aan gaan werken.
Wij danken de sponsoren die ons in 2020 steunden. Behalve particulieren, die we hier niet zullen
noemen, waren dat: HilverZorg, Het Kopenen StelenFonds, St. Vrienden van Zonnehoeve.
U vindt het financieel overzicht 2020 verderop in dit verslag
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan de Dierenweide niet in stand blijven. We zijn heel blij dat ook in het
verslagjaar gewerkt is met een team enthousiaste mensen, gelukkig ook heel jonge dierenvrienden.
Er kunnen altijd nieuwe vrijwilligers bij. Het streven is om een flinke club bij elkaar te krijgen,
zodat de werkzaamheden uitgebreid kunnen worden met onderhoudsklussen en over de vrijwilligers
verdeeld worden. We hoeven dan niet altijd een beroep op dezelfde vrijwilligers te doen.
Corona
Het verslagjaar 2020 stond in het teken van de Corona pandemie. Een groot deel van het verslagjaar
werd gedomineerd door lockdowns. Het was zuur om telkens weer te moeten aankondigen dat de
Dierenweide op slot ging, terwijl wij het ons doel is dat zoveel mensen van de dieren genieten. We
hopen van ganser harte in 2021 weer veel bezoekers binnen te krijgen.
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Ambities
Uiteraard vragen de dieren, de vrijwilligers, de financiën en de bestuurstaken terugkerend aandacht
in de komende jaren.
Daarnaast ontwikkelen we ook nieuwe plannen. Na groot onderhoud van de bomen, starten we met
de herindeling van de Dierenweide en het (ver)plaatsen van schuilhokken. De dieren moeten zich
veilig voelen en zich kunnen terugtrekken als ze daar behoefte aan hebben.
Dan zullen er ook nieuwe dieren komen. Welke, dat is nog in discussie. Leidraad is altijd dat de
dieren een toegevoegde waarde moeten hebben voor ouderen en met name voor de kwetsbare
ouderen in de nabije omgeving van de Dierenweide. Dieren kunnen immers een belangrijke
bijdrage leveren aan hun welzijn, de bestrijding van eenzaamheid en gevoelens van gemis. Veel
oude -en jonge- mensen genieten van dieren die ze kunnen koesteren, aaien en verzorgen of waar ze
naar kunnen kijken, rustig zittend op een bankje.
We willen heel graag ons vrijwilligersteam uitbreiden met mensen van verschillende leeftijden en
specialisaties, zodat we ieder een eigen takenpakket kunnen geven.
De Dierenweide mag een veel grotere betekenis krijgen voor (school)kinderen uit de buurt. We
zoeken het vooral in knuffel- en aaibare dieren, betrouwbaar en zonder agressie.
We willen open dagen en feestjes voor kinderen organiseren.
Er ligt een plan om een grote crowdfunding te organiseren zodat er een professionele omheining
kan komen.
In de toekomst zullen we aanbieden om dieren te adopteren en daarmee sponsorgelden binnen te
halen.
We overwegen om vakantie-opvang voor kleine knaagdieren te beginnen en eventueel hulp bij
herplaatsing van dit soort dieren.
Het is tenslotte onze droom om de Dierenweide nog veel meer de functie van zorg- en leerboerderij
te geven.
Voor al deze activiteiten is het belangrijk om ons te presenteren op social media en aan public
relations te doen. Wij zoeken een vrijwilliger die ons daarbij zou willen helpen.
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Tot slot
Hieronder volgt een overzicht van de organisatie gegevens en de namen van de bestuursleden per
ultimo 2020
Naam organisatie
Bezoekadres
Postadres
Emailadres
Website
Kamer van Koophandel
RSIN/fiscaalnummer
Bankrekeningnr
Bestuursleden
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Stichting Dierenweide Zonnehoeve
Loosdrechtse Bos 9, 1213 RH Hilversum
Noordereinde 215, 1243 JS 's Graveland
info@dierenweide-zonnehoeve.nl
www.dierenweide-zonnehoeve.nl
32109741
815103566
NL94 RABO 0112 2231 92
voorzitter: Jan Schriefer
secretaris: Chantal Oonk
penningmeester: Maaike van Woudenberg
dierenbeheer: Liesbeth de Haan-Visser
bestuurslid: Elly Nijenhuis
adviseur: Tabitha de Ronde

Financiële Jaarrekening

2020

2019

2018

1850

1850

1600

1500
1000
4602
8952

1500

1500

2020
5370

3361
6461

Uitgaven:
Voeder
Mutatie vooraad (tegoed Van Henten)
Verzekeringen
Bankkosten Rabo

3179
680
70
179

3785

3597

109
200

109
189

Diversen:
Algemeen onderhoud stal / dierenweide
Van paridon mestcontainers
Bijzondere lasten (medische kosten)
Contributie & abonnement
Overige algemene kosten
Totale uitgaven

837
993
1452
96
569
8055

343
532
1310
63
366
6708

524
873
468
66
904
6730

Resultaat

897

-1338

-269

Stichting Dierenweide Zonnehoeve
Publicatie Resultatenrekening
Ontvangsten:
Hilverzorg Zonnehoeve
Hilverzorg Zonnehoeve extra 2017
KSF
Stichting Vrienden van Zonnehoeve
Donaties, giften, via website
Totaal inkomsten
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