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Inleiding 

Het jaar 2021 was voor de Kinderboerderij opnieuw een zwaar jaar. Zowel financieel, 
organisatorisch als sociaal. Het eerste kwartaal waren wij vanwege Corona verplicht gesloten 
voor bezoekers. In de andere kwartalen waren we weliswaar open, maar onder beperkende 
omstandigheden. 

Financieel konden we, tot onze opluchting, het jaar afsluiten met een (kleine) winst op het 
bedrijfs- resultaat.  Dit is voornamelijk te danken aan reeds in 2020 ingezette 
bezuinigingsmaatregelen, en de van gemeentewege ontvangen (eenmalige) 
coronacompensatie.                                                               
         

Bestuur en beheer 

Op 1 januari 2021 bestond het bestuur uit 6 bestuurders.              
Er is één vacature, voor de functie secretaris. Deze vacature was medio-2020  ontstaan door 
het terugtreden van bestuurder Jan de Vreede.  Pas medio-2021 kon hierin worden voorzien 
door de benoeming van een nieuw bestuurslid (Bart Jansen).       

Op 1 september 2021 legden Ton Huinink en Jac Nouwens hun bestuursfunctie neer.  Jac is 
per die datum opgevolgd door Teun Duijghuisen. Voor Ton kon in het verslagjaar geen 
opvolging worden gerealiseerd; de secretariaatsfunctie werd tijdelijk verdeeld onder de 
zittende bestuursleden.  

Alle voor een kinderboerderij belangrijke en te onderscheiden verantwoordelijkheden zijn in 
2021 bestuurlijk belegd en uitgevoerd.  

in vervolg op het jaar 2020 kon ook in 2021 vanwege Corona geen Natuur- en Milieu 
Educatie aan schoolkinderen worden gegeven. Gelukkig kon het Project Dagje Thuis met 
dagbesteding voor vereenzamende ouderen  - één dag per week-  wél doorgang vinden. Ook 
de dagbesteding van cliënten van Cello  - vijf dagen per week -  kon doorgaan.   
                                      

Als gevolg van de door de gemeente opgelegde korting van 10% op de subsidie, die in 2021 
is doorgevoerd, is de personele bezetting van de kinderboerderij zwaar onder druk komen te 
staan. Waar we voor de betaalde functie van beheerder in 2019 nog 24 uren p/week konden 
inzetten, hebben we dit in 2021 noodgedwongen moeten terugbrengen naar slechts 14 uren. 
Voor de kinderboerderij als functionele en organisatorische eenheid was dit in 2021 absoluut 
onvoldoende.                                    

Anticiperend op de aangekondigde korting hebben we in september 2020 het dienstverband 
met  de activiteitencoördinator moeten beëindigen. Daardoor werd in 2021 niet alleen de 
beheerder extra belast, maar moesten ook bestuursleden en andere vrijwilligers een 
aanzienlijk aantal beheers- en uitvoeringstaken overnemen. De spankracht van de 
organisatie als geheel werd daarmee in heel 2021 structureel overschreden. 

Bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats en worden in notulen vastgelegd. Inzicht in 
de financiële huishouding is voortdurend beschikbaar. Administratieve verwerkingen vinden 
binnen een week plaats. Voor de in- en verkoop van consumptieve goederen en 
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boerderijproducten gold als voorheen een strikt en voortdurend toezicht op ontvangsten, 
betalingen en kasgeld.  

Er hebben zich in 2021 geen onregelmatigheden of incidenten voorgedaan. Wel is in 
bepaalde perioden en op bepaalde momenten hinder en overlast ondervonden van 
hangjeugd in en rondom de beweeg- en generatietuin. Dit is samen met buurtbewoners bij de 
gemeente aangekaart en daarover heeft overleg plaatsgevonden. 

Alle bestuursleden zijn ingeschreven en als zodanig geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel. Ook hebben we voldaan aan de verplichting tot inschrijving in het UBO-register.  

Om aan de voorwaarden van de WBTR te kunnen voldoen heeft het bestuur in het najaar van 
2021 een begin gemaakt met het maken van functiebeschrijvingen voor alle bestuursfuncties 
en het opstellen van een bestuurlijk werkwijze- en afsprakenplan.  

 

Strategische doelstellingen 2021 

Het in september 2019 ondertekende convenant tussen kinderboerderij en gemeente is ook 
in 2021 bepalend en richtinggevend geweest.  

 

Personeel en vrijwilligers  

De stichting Kinderboerderij Boxtel had in 2021 een beheerder parttime in loondienst (0,4 fte). 
Daarnaast waren drie personen via de WSD-inleenregeling parttime werkzaam op de 
kinderboerderij  (bij elkaar opgeteld 0.8 fte). Verder zijn gemiddeld 35 enthousiaste 
vrijwilligers onbetaald actief op velerlei fronten: dierverzorging, activiteiten, bestuur, 
onderhoud gebouwen en tuinen. Zij vormen met elkaar de ruggengraat van de 
kinderboerderij. 

Vanwege Corona zijn er in 2021 geen georganiseerde vrijwilligersvergaderingen gehouden. 
Dit staat voor begin 2022 wel weer op de agenda. Gaten die in de dierenverzorging in de 
weekenden dreigden te ontstaan door vertrekkende vrijwilligers konden door nieuwe 
aanmeldingen worden opgevuld. 

Het bestuur heeft geen signalen ontvangen dat medewerkers of vrijwilligers contact hebben 
gehad met de vertrouwenspersoon. 

 

Cello  

Binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen hebben 8 tot 10 cliënten van Cello, in 
de vorm van dagbesteding onder begeleiding, ondersteunende activiteiten op de boerderij 
uitgevoerd. Het betrekken van deze mensen bij alle activiteiten op en van de kinderboerderij 
is in de ogen van het bestuur een voorwaarde. De verhoogde eisen van veiligheid en hygiëne 
hebben ook gevolgen voor de inzet van Cello-cliënten en zijn daarom onderwerp van overleg 
geweest met de Cello-leiding.  Medio-2021 is opnieuw gestart met maandelijks werkoverleg 
tussen de voorzitter van het bestuur en de beheerder en een Cello-begeleider, waarin 
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lopende en zich aandienende zaken op de ‘werkvloer’ worden besproken en met elkaar 
worden afgestemd.  

 

Dieren 

Er is verder gewerkt aan het uitvoeren van het nieuwe dierenbeleidsplan. De norm van de 
vGKBN is daarin leidend.                              
Zoals elk jaar zijn we er ook in 2021 geslaagd om het ‘Certificaat zoönose verantwoord 
bedrijf’ te ontvangen. 

In het najaar van 2021 hebben we twee nieuwe koetjes van het ras Dexter kunnen aankopen. 
Dit is mede mogelijk gemaakt door een lege-flessen-inzamelingsactie van de Lions Club 
Dommel en Aa, aangevuld met een donatie van deze club. De koetjes zijn eerst enkele 
weken ‘bij de stier’ geweest, zodat we in de zomer van 2022 kleine kalfjes kunnen 
verwachten. 

Er zijn geen bijt- of steekincidenten geweest.  

 

Gebouwen en terreinen  

Vanwege houtrot is in 2021 het dak van het kippenverblijf in zijn geheel vervangen. 

Door worteldruk van bomen waren veel tegels op de stoep bij de toegangspoort en de 
fietsenstalling omhoog gekomen, wat gevaar opleverde voor voetgangers, fietsers, rolstoelen 
en kinderwagens. Op ons verzoek heeft de gemeente de tegels opnieuw vlak gelegd en 
tevens de toegankelijkheid voor aan- en afvoer van de mestcontainer verbeterd. 

Achter de dwarsdeelschuur is door een externe vrijwilligers  een omheining (Frans 
schapenhek)  geplaatst, bedoeld als ren voor sierkippen, en waarin een aantal fruitbomen zijn 
geplant.  

 

Beweeg- en Generatietuin 

Het beheer en klein onderhoud van de beweeg- en generatietuin is op het beoogde 
kwaliteitsniveau uitgevoerd. Een hernieuwd driejarig contract hierover tussen Stichting 
Kinderboerderij Boxtel en gemeente is in 2021 tot stand gekomen en ondertekend. Daarin 
zijn ook afspraken over leegmaken van prullenbakken en opruimen en schoonhouden 
vastgelegd met een financiële paragraaf.  
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Sponsoring 

Naast aankoop van twee nieuwe koetjes, gesponsord door de Lionsclub, hebben we ook van 
het Wijkorgaan Boxtel-Oost een substantiële donatie ontvangen voor de aanschaf van een 
professionele luchtreiniger met koolstoffilter ontvangen voor betere milieubescherming en 
minder geuroverlast op de boerderij. Deze zal in januari 2022 worden geplaatst. 

Van particulieren zijn enkele kleine donaties ontvangen. 

 

Educatie 

Wegens Corona hebben er op de boerderij in 2021 -net zoals in 2020- geen georganiseerde 
natuur- en milieu-educatieve schoolactiviteiten kunnen plaatsvinden.  

Wel is samen met HUB-School-Boxtel (speciaal onderwijs) en Cello een nieuw educatief 
project van start gegaan waarin leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen  onder 
begeleiding van de eigen schooldocent in klein klassikaal verband enkele uren per week 
kennismaken met de gang van zaken op een kinderboerderij en er lichte hand- en 
spandiensten verrichten. 

In het verslagjaar werd de samenwerking met Helicon gecontinueerd en konden meerdere 
leerlingen gedurende een aantal weken/maanden het stage-onderdeel van hun opleiding op 
de kinderboerderij invullen en uitvoeren onder aansturing en begeleiding van onze 
beheerder.   

  

Bedrijfsresultaat 

Ondanks de maandenlange sluiting voor bezoekers en de daarmee samenhangende 
verminderde opbrengsten van winkelverkoop en koffie/thee in het jaar 2021 werd de 
exploitatie met een positief resultaat afgesloten. Dit is het gevolg geweest van de in 2020 
doorgevoerde bezuiniging op de personele kosten. Het positief resultaat werd verhoogd door 
de van gemeentewege ontvangen coronacompensatie ad 5000 euro over het jaar 2020; dit 
bedrag werd geheel geboekt onder ‘diverse baten’. Verwachtingen voor een vergelijkbaar 
positief exploitatieresultaat in 2022 zijn helaas niet realistisch; het resultaat zal wederom 
negatief uitvallen vanwege de zeer sterk gestegen kosten voor o.a. energie en voeding voor 
de dieren.   

 

ICT en AVG 

Binnen de ICT heeft zich een incident voorgedaan waardoor een groot deel van de updates 
van onze website verloren is gegaan. Het heeft veel tijd gekost om dit te herstellen.                                      
De administratie van de kinderboerderij was in 2021 op alle fronten AVG-proof. Het AVG-
protocol van de kinderboerderij is openbaar en staat integraal op de website. 
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Communicatie 

De stichting heeft een actief communicatiebeleid gevoerd: de frequentie van berichtgeving op 
de website, Facebook, Instagram en Hoplr is hoog. Vooraankondiging van activiteiten 
resulteerden in krantenberichten van Brabants Centrum, Brabants Dagblad, Meierij en 
DeMooiBoxtelkrant. In de Wijkkrant Boxtel-Oost die viermaal per jaar verschijnt  staat altijd 
een artikel over de kinderboerderij. 

 

Activiteiten 

Vanwege de coronamaatregelen konden t/m mei geen jeugdactiviteiten worden 
georganiseerd.  Vanaf juni werden de activiteiten voorzichtig weer voorzichtig opgestart: 

 het voorlezen was druk bezocht;                                     
 de demonstratie schapen scheren trok veel bezoekers;   
 druk was het ook bij beide dubbeltjesmarkten;                
 mooi was de kerststal met houten beelden;         
 topper was het Haloweenpompoenenfestijn waarbij het aantal deelnemende kinderen met 

ouders overweldigend groot was. 

 

 

            -  -  -  -  -  - 

  

 


