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JAARVERSLAG 2017 



VOORWOORD 
2017 was het jaar waarin de Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve 5 jaar 

bestaat. Daar zijn wij trots op. Onze gemotiveerde vrijwilligers van de 

dierverzorging, het theehuis, de (kruiden)tuinen, de boerderijlessen, de 

klussers, de schilderlessen en de stagiaires, die ons uitzoeken als leer-

werkbedrijf, hebben deze buurtboerderij gemaakt tot wat zij nu is. Naast 

deze groep vrijwilligers hebben wij ook een hoop geld nodig. Dankzij onze 

fantastische sponsors (zie www.nijkamphoeve.nl/sponsors ), donateurs, en 

mensen, die onze dieren adopteren is het benodigde geld om de 

buurtboerderij open te houden ook dit jaar weer ontvangen. Sponsoring was 

er ook van het Hofstad Lyceum, waarvan de leerlingen met allerlei 

activiteiten, waaronder een sponsorloop, € 4000,-- bij elkaar sprokkelden. Dit 

bedrag reserveren wij voor de inrichting van het nieuwe theehuis.  

Fonds 1818, meerdere kleinere fondsen, de Koninklijke Nederlandse Heide 

Maatschappij,samen met de VSB bank, zijn voor de Stichting van enorm 

belang. Niet alleen voor de financiële ondersteuning maar ook voor het 

overdragen van hun kennis over de exploitatie van onze buurtboerderij. Het 

bestuur van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij heeft dit jaar 

besloten haar jaarvergadering bij ons op de boerderij te houden. Een 

gedeelte van deze vergadering/bijeenkomst is ondergebracht bij onze 

sponsor Avonturia De Vogelkelder.  

Nieuwbouw. Eind december is de knoop doorgehakt. De nieuwbouw komt er. 

Na voorbereidende werkzaamheden start de bouw begin juni. Eind oktober 

hopen wij het nieuwe theehuis te kunnen openen. 

Nieuwe dierenarts. Dierenkliniek De Vogelkelder is dit jaar in buitenlandse 

handen overgegaan. Dit betekende voor ons het verlies van een sponsor, 

maar ook een inkrimping van hun diensten. Zij zullen zich voortaan alleen 

richten op het behandelen van kleinvee en huisdieren. Wij moesten daarom 

op zoek naar een andere dierenarts. Dat is De Dierenkliniek De Delta in 

Maasland geworden. Marian Mensink, onze voormalige dierenarts, is weg bij 

de dierenkliniek De Vogelkelder maar blijft ons steunen als adviseur. 

Met Stichting Anton Constandse en Stichting Zorggroep ´De Inzet‘ zijn 

samenwerkingsverbanden opgezet. Het is de bedoeling dat hun bewoners 

c.q. cliënten werkzaamheden op de boerderij gaan verrichten, allereerst met 

het onderhoud en bewerken van hun door ons aangeboden  tuinen. 

2017 was al met al een goed jaar waarmee we het eerste lustrum hebben 

behaald.  Waarbij ons motto blijft: de verzorging van onze dieren staat 

centraal en voor alle buurtbewoners, jong en oud, gezond en minder gezond, 

welvarend en minder welvarend, Nederlander en (nog) geen Nederlander, 

werkend of werkeloos OP DE NIJKAMPHOEVE HOOR JE ER BIJ. 

Joop van der Waart, voorzitter      Stichting Vrienden van De  
            Nijkamphoeve 
10 april 2018         Escamplaan 913,  
            2547 DZ Den Haag 
            info@nijkamphoeve.nl                                                                                                                                                        

http://www.nijkamphoeve.nl/sponsors
mailto:info@nijkamphoeve.nl
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Activiteiten 
 

Verzorging van de dieren 

Het verzorgen van de dieren blijft één van onze belangrijkste taken. Veel van 

onze vrijwilligers steken wekelijks enkele dagdelen in het voeren en 

verzorgen van onze dieren. Een dankbare taak die zij met hart en ziel 

uitvoeren.  

Het is voor ons belagrijk dat de dieren kwalitatief goed voer en stro krijgen. 

De kwaliteit was in het begin van het jaar zeer wisselend, waardoor we op 

zoek zijn gegaan naar een andere leverancier. Dit is DierTotaal geworden. 

Jaarlijks verbruiken we 380 balen hooi en 475 balen stro. 

Ook in 2017 hebben we last gehad van de vogelgriep waardoor onze kippen 

en ganzen tot in april zijn opgehokt. 

Onze dieren worden elk jaar ingeënt tegen verschillende ziekten. Hierdoor 

blijft onze veestapel gezond. Alleen bij de cavia’s is in een korte tijd een 

aantal van hen overleden. We hebben nieuwe cavia’s gesponsord gekregen 

van Avonturia/de Vogelkelder.  

Onze ezels Maaike en Sanne zijn dit jaar 20 jaar geworden. Onze oudste geit 

is Vlekkie zij is 11 jaar. Onze boerderijkat is 10 jaar. 

Er ontstond dit jaar een discussie over het beleid dat wij voerden voor de 

welzijn van onze dieren. Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken is 

er een beleidsnota Dierenwelzijn opgesteld en aangenomen. Deze nota is op 

onze site na te lezen. 

http://www.nijkamphoeve.nl/news/53/71/Dierenbeleid 

De veestapel bestaat uit: 

2 ezels 

8 schapen: 2 Zwartbles, 2 Friese Melkschapen, 2 Heideschapen, 2 Bonte 

schapen 

8 geiten: 3 Bonte, 1 Toggenburger, 1 Nubische, 1 Melkgeit, 2 kruising 

Bont/Toggenburger 

2 varkens 

4 konijnen en 6 cavia‘s 

18 kippen: 3 Hollandse Hoen, 3 kriel, 2 Barnevelders, 4 Brahma’s, 5 Cochin, 1 

Wyandotte 

1 kat  

2 ganzen 
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Accommodatie 
Begin 2017 zijn in de boerderij de infrarood panelen opgehangen voor 

verwarming van de beheerdersruimte en de deel in de boerderij. Deze 

verwarming was noodzakelijk na het verwijderen van de gastank van ons 

terrein, omdat de Milieudienst Haaglanden daaraan verregaande 

veiligheidseisen stelde. 

Verder zijn alle banken op de boerderij van nieuwe onderhoudsvrije planken 

voorzien.  

De beide dierenweide zijn in het vroege voorjaar belucht, bekalkt en bemest. 

Hierdoor hadden de dieren gedurende het hele jaar lekker sappig gras. 

Er zijn in 2017 problemen geweest met de riolering. De oplossing van het 

probleem werd bemoeilijkt omdat het niet duidelijk was hoe de riolering op 

ons terrein liep.  Na een controle door een rioleringsbedrijf is het riool weer 

gangbaar gemaakt. 

Van de gemeente hebben we nieuwe bakken gekregen voor het vet en de 

kapotte apparaten. 

Tijdens de droogte in de zomer heeft de buurman,de brandweer, onze 

weiden besproeid. 

In 2017 is er hard gewerkt aan het ontwerpen van een nieuw gebouw op 

onze boerderij. Het eerste ontwerp was helaas onhaalbaar door een te hoge 

prijs in verband met een aantrekkende bouwmarkt. Daarna is er gezocht naar 

een eenvoudiger ontwerp waar bij alle functies behouden zijn gebleven. 

Deze functies zijn een cursusruimte, een keuken met uitgifte voor het 

Theehuis, een administratieruimte en een invalidentoilet waardoor de 

boerderij geheel toegankelijk wordt ook voor mensen met een beperking. 

Er is veel energie gestoken in het bij elkaar halen van het benodigde geld. 

Aan het einde van 2017 was 85% van het budget vastgelegd. Het besluit is 

toen genomen om in 2018 met de bouw te starten. 

  

                                                 



 

 

3 Jaarverslag 2017 

10 april 2018 

Activiteiten 

Wilgen knotten 

Ook dit jaar zijn de wilgen op de boerderij en bij de tuinen opnieuw geknot. 

Veel vrijwilligers hebben meegeholpen . Voor een lunch is gezorgd. 

NL Doet 

Tijdens de klusdagen van NL Doet is er op de boerderij druk geschilderd. Zo is 

de kippenren onderhanden genomen en is een aantal stallen van een fris 

kleurtje voorzien. Er waren vijf enthousiaste vrijwilligers. 

Kleedjes rommelmarkt 

Het erf was goed gevuld met kleedjes. Helaas is er niet veel verkocht, omdat 
er niet zoveel  bezoekers kwamen (150 bezoekers). 

Vogelworkshop 

Vogelaar Helma vertelde alles over tuinvogels en liep een rondje langs de 
boerderij er waren zeven deelnemers de opbrengst ging volledig naar de 
Nijkamphoeve . 

Pasen 

Korfbalvereniging Die Haghe verstopte eieren op de boerderij. Wij 
organiseerden spelletjes en er werd geknutseld  met kinderen die zich 
hadden aangemeld. Bijna 250 bezoekers. 

Schaap scheer feest/ Fête de la nature 

Het schaapscheerfeest werd onderdeel van Fête de la Nature. Het was 
schitterend weer! Een hele gezellige drukte. De schapenvachten waren 
allemaal al geserveerd voor de verkoop. Al ver voor dat de schapen 
geschoren waren. Het theehuis werd druk bezocht(320 Bezoekers). 
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Zomerfeest 

Het zomerfeest viel letterlijk in het water. Er zijn maar 83 bezoekers geweest. 
De samenwerking met het verpleeghuis was echter voortreffelijk. Leerlingen 
van het Hofstadcollege hebben meegeholpen. 

Donateursdag 

Ook hier werkte het weer niet echt mee. Toch waren er nog ruim 100 

donateurs op bezoek. Er waren veel vragen over de nieuwbouw. 

Wandeldriedaagse 

105 bewoners en helpers van HWW Houtwijk, eindigden de 

wandeldriedaagse bij BuurtBoerderij De Nijkamphoeve. Dit werd 

opgeluisterd met de fanfareband uit Loosduinen. 

Open Imkerijdagen 

Veel animo voor dit evenement. Zo’n 90 bezoekers waren er, waarvan er zich 

40 hadden aangemeld voor een bijensafari. Onze Imkers vertelde alles over 

de bloemetjes en de bijtjes. 

Open dag en Fancy Fair 

Het was een prachtige dag. Helaas kon Bas Muijs, ambassadeur van de 

Nijkamphoeve, niet aanwezig zijn, Wel had hij een videoboodschap aan alle 

aanwezigen gestuurd die wij op een groot scherm aan de bezoekers 

presenteerde. Voor de fancy fair met het rad van fortuin verkochten we loten 

waar mooie prijzen te winnen viel. Veel bedrijven stelde weer mooie prijzen 

beschikbaar. Kinderen konden zich vermaken op het luchtkussen, met 

spelletjes en met knutselen. Er waren zo’n 250 bezoekers. 
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Dierendag 

Het was droog en een jongetje heeft meegeholpen om het buffet voor de 

dieren klaar te maken.  Voor het dierenbuffet was best wel veel animo. 

Helaas kwamen er weinig kinderen knutselen. 

Ouderendag 

Er werd gesmuld van vers gebakken pannenkoeken met stroop of suiker. 

We bakten pannenkoeken voor bewoners van verpleeghuis HWW Houtwijk, 

maar ook bezochten een groepje mensen van stichting ‘De Inzet’ dit 

eetfestijn. Er waren in totaal 40 pannenkoekeneters. 

Halloween 

Het was weer een lekkergriezelig en spannend feest, dat we samen met 

korfbal vereniging  Die Haghe organiseerden. Een heks (sorry Marion) las een 

spannend verhaal voor bij een open vuur. Rond de boerderij en in het park ‘t 

Kleine Hout was een griezeltocht uitgezet waar griezelige mensen zich 

verstopt hadden. Bij hen kon je een letter krijgen door een activiteit te doen. 

Alle letters samen vormde een woord waarmee je een prijs kon winnen. Bij 

terugkomst op de boerderij konden de groepjes marshmallows roosteren op 

het vuurtje en kregen de deelnemers limonade. 

Sinterklaasfeest 

Wederom was het weer een gezellig Sinterklaasfeest! De 24 kinderen werden 

binnen verwelkomd door Sylvia Barelds. Buiten werd de Sint en 2 Pieten 

verwelkomd en er kwam een Piet uit het zolderraam tevoorschijn. De 

kinderen werden bij Sinterklaas geroepen en kregen leuke cadeautjes, deze 

werden gedeeltelijk gesponsord door Intertoys Apeldoornselaan / 

Weimarstraat. Daarna konden ze meedoen aan leuke activiteiten. 
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Tuinen 
Bij het verhuren van de hobbytuinen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

de regels en voorwaarden die door de gemeente worden gehanteerd. Alleen 

heeft de Stichting ervoor gekozen om de tuintjes het hele jaar door te 

verhuren met stilzwijgende verlenging, tenzij vooraf schriftelijk is opgezegd. 

De tuintjes zijn 25 m2 groot. Het totaal aantal te verhuren kavels bedraagt 

104, waarvan 103 zijn verhuurd. Om de huurders van dienst te kunnen zijn 

staat er een blokhut om het gereedschap in op te bergen en wordt 

tuingereedschap, dat is stuk gegaan, vervangen.  Met ingang van 2017 is het 

cijferslot op het toegangshek vervangen door een gecertificeerd slot. Elke 

huurder ontvangt één sleutel. Verder staat er een container voor het 

restafval.  

Omdat er klachten waren over diefstal wordt jaarlijks aan iedere huurder een 

zogenoemde Tuinkaart verstrekt. Degenen die niet in het bezit zijn van deze 

kaart zullen worden verzocht het complex te verlaten. Er is een groepje 

enthousiaste huurders dat maandelijks onderhoudswerkzaamheden verricht 

op het tuincomplex en ook de composthoop onderhoudt.  

De kruidentuin is inmiddels volledig ingericht, het voorste deel met kruiden 

en het achterste deel met bijenvriendelijke bloemen. Om te voorkomen dat 

de planten worden gestolen is besloten om de kruidentuin niet toegankelijk 

te maken voor het publiek. De kruiden worden deels via het theehuis en 

deels aan derden verkocht. 

 

 

Onder de Linde 
Van 1 april tot 1 november 2017 is ons Theehuis “Onder de Linde” op de 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve open geweest om de bezoekers te 

ontvangen, zodat u rustig en in ontspannen sfeer elkaar heeft kunnen 

ontmoeten met een heerlijk kopje koffie, thee of ander drankje dat 

aangevuld was met lekkernijen die ook dit jaar meestal door onze 

gastvrouwen zelf gemaakt waren. 

Uit de kruidentuin van Wouter zijn er dit jaar kruiden verkocht net zoals 

groentes uit andere tuinen. Van Mickey haar tuin kwam ook nog wat munt 

en citroen melisse. 

Helaas waren er dit jaar wat regenachtige dagen bij, waardoor er minder 

bezoek was aan ons Theehuis. 

Totaal hebben 33 gastenvrouwen en gastheren het fantastische bedrag van  

€ 10.649,49 omgezet. Als de kosten daarvan afgetrokken worden blijft een 

bedrag van € 7.814,48 voor de boerderij over. Zonder uw bezoek was dit 

nooit gelukt, daarom wil ik u allen hartelijk danken. 
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Educatie 
In het afgelopen jaar 2017 hebben de basisscholen uit de buurt de boerderij  

weer kunnen vinden voor het bijwonen van een les. Ook het speciaal 

onderwijs en een peuterschool zijn dit jaar op bezoek geweest. 

De lessen, bedoeld voor kinderen van  groep 1 t/m 3, worden gegeven door 

mensen uit het onderwijs en ondersteunt door twee andere vrijwilligers. Het 

contact met de scholen en het sturen van de uitnodigingen wordt door de 

administratie verzorgd. 

Tijdens de lessen worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de dieren en 

leren ze hoe ze de dieren moeten benaderen, verzorgen en wat de dieren 

mogen eten. Tevens leren ze welke producten de dieren leveren. Door het 

volgen van een circuit worden de kinderen in de gelegenheid gesteld alle 

dieren te bekijken en te aaien. Een rubriceerspel geeft hun een duidelijk 

beeld hoe een mannetje/vrouwtje of jong dier er in de natuur uitziet. De les 

wordt afgesloten met een voederrondje. De kinderen krijgen na afloop van 

de les een boer/boerinnen diploma en een tekenblad voorzien van een kader 

met boerderijdieren, mee naar school. 

In het jaar 2017 zijn er 16 lessen gegeven aan 7 verschillende scholen en zijn 

er 429 kinderen op bezoek geweest. 

De minimale kosten voor de les zijn 25 euro per groep. Voor een groep van 

meer dan 25 kinderen wordt 1 euro extra per kind gerekend. Voor de 

begeleiding ook 1 euro pp. Hiervoor krijgt men tevens koffie of thee. 
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Publiciteit 
Ook in 2017 is er veel communicatie over en publiciteit voor De 

Nijkamphoeve geweest. Communicatie is voor een stichting als de Vrienden 

van De Nijkamphoeve dan ook onmisbaar. Zo communiceren wij met de 

vrijwilligers, de omliggende wijken, de donateurs, de sponsors, de fondsen en 

de gemeente. Om dit goed uit te voeren wordt er gewerkt volgens een 

communicatieplan. 

Doelstelling is om door middel van: 

• tijdige en accurate informatieverstrekking aan de doelgroepen, 

• het openen en onderhouden van interactieve communicatiekanalen, 

• het creëren van een coöperatieve sfeer binnen de stichting én  

• het zorg dragen voor een coöperatieve sfeer tussen de stichting en 

 doelgroepen, 

bij te dragen aan het kweken van draagvlak en een positief imago voor De 

Nijkamphoeve. 

Op basis van het communicatieplan is publiciteit en communicatie 

uitgevoerd.  

Artikelen 

Voor ieder nummer van Houtwijk Nieuws, de periodiek van het wijkberaad 

Houtwijk, werd een artikel over het reilen en zeilen op onze boerderij 

aangeleverd.  

Nieuwsbrieven 

Ook dit jaar verschenen weer de nodige Nieuwsbrieven zowel in digitale als 

papieren versie. In totaal verschenen er twee papieren nieuwsbrieven en vijf  

digitale nieuwsbrieven. In 2017 brachten we zeven vrijwilligers bulletins uit 

om zo de vrijwilligers beter te informeren over en te betrekken bij alle 

activiteiten op de boerderij. In ieder nummer werd een vrijwilliger van de 

maand geïnterviewd, niet alleen om deze persoon (of personen) in het 

zonnetje te zetten maar ook om de andere vrijwilligers nader te laten 

kennismaken met deze vrijwilliger.  

Social Media 

Facebook is een belangrijk communicatiemiddel voor De Nijkamphoeve. Met 

name de berichten over de dieren (zeker als er een filmpje bij staat) doen het 

erg goed. Twitter wordt ook met een zekere regelmaat ingezet, met name 

om succesjes van de boerderij onder de aandacht te brengen. Rosa Rolvink 

en Andreas Dijk helpen ons er mee om de BuurtBoerderij op Facebook en 

Twitter onder de aandacht te brengen. Ook op Instagram zijn we te 

bewonderen. 

Persberichten 

Persberichten omtrent activiteiten, zoals het Zomerfeest, het 

Schaapscheerderfeest, de Donateursdag, de Open dag en Werelddierendag 

zijn naar de lokale pers gezonden. Helaas is er dit jaar minder gepubliceerd 

dan voorheen. 

Folder 

Er is in 2017 een nieuwe folder gemaakt die gebruikt gaat worden voor de 

nieuwe bewoners rond het Haga ziekenhuis. 
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Feiten en Getallen 
Om een goed beeld te krijgen wat de sociale impact is van de BuurtBoerderij, 

is er een poging gewaagd om inzicht te geven in het aantal bezoekers en het 

aantal uren dat door vrijwilligers aan de verzorging van de dieren, het 

onderhoud, het openhouden van het theehuis en het beheren van de tuinen 

wordt besteed. 

Daarnaast worden er uren gemaakt door stagiaires, zijn er tuinders bezig met 

hun hobbytuin en worden er uren gestoken in het organiseren van 

activiteiten en het geven van lessen aan klassen van de basisschool. 

Ook het bestuur draagt zijn steentje bij door het bezoeken van sponsors, het 

werven van vrijwilligers en donateurs. Daarnaast wordt er regelmatig 

overlegd met instanties zoals de gemeente, sociale instellingen en andere 

stichtingen en verenigingen. 

 

 
Aantal bezoekers:     21.000 
Aantal Tuinders:          100 
Aantal leerlingen:          430 
 
Het aantal uren besteed door vrijwilligers 
Beheerders        16.450 
Stagiaires         2.100 
Theehuis         2.150 
Onderhoud            860 
Lessen             740 
Activiteiten         1.080 
Beheer tuinen           610 
Bestuur          3.330 
Ondersteuning        1.250 
         -------- 
Totaal        28.570 uur 
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Externe contacten 
Onze externe contacten zijn in de eerste plaats met onze bezoekers. Om die 

goed te kunnen ontvangen hebben wij sponsors nodig. De volgende sponsors 

hebben ons in 2017, zowel met geld als met materialen,  weer geweldig 

gesteund. 

Bewonersvereniging  ’T KLEINE HOUT; GAMMA DEKKERSHOEK; HAGA 

ZIEKENHUIS; HONDENSCHOOL HAAGLANDEN; K RENTOOL; RF SYSTEMS; 

VERPLEEGHUIS HOUTWIJK; WAUBEN PRODUCTIE B.V.; WIBU AUTOSCHADE 

B.V.; WIJLING ASSURANTIËN; MCDONALDS LOOSDUINEN; THE ONLINE 

FACTORY; R.DE WAAL ONDERHOUD; SAM HOMECARE; BORSBOOM BANKET; 

WITTE KRUIS TRANSPLANT; SIMONIS VERF; VERHUURBEDRIJF PAUL; 

ATLANTIC HOTEL; INTERTOYS WEIMARSTRAAT; LA GALLERIA SOLO VINO 

SCHEVENINGEN; GAMMA LOOSDUINEN; HUBO LOOSDUINEN; INTERTOYS 

APELDOORNSELAAN; POLAK GROENTE EN FRUIT; VISHANDEL DE GOEDE 

OUDE TIJD; DE KAASSPECIALIST LOOSDUINEN; RESTAURANT PEX; 

RESTAURANT BILBAO; ING BORDERCOLLY’S; DIERTOTAAL;  MAS;  

RESTAURANT HAAGSE BEEK; ALBERT HEIJN HOUTWIJK; ALBERT HEIJN 

ESCAMPLAAN; INTERTOYS LOOSDUINEN; STAGE ENTERTAINMENT LION KING 

; AVONTURIA DE VOGELKELDER; MAISON KELDER; BOUWMAAT; TECHNISCHE 

UNIE; HOFSTAD LYCEUM; NOTARISKANTOOR HEEMSKERK & FEIJEN; 

STICHTING ANTON CONSTANDSE; JAN KNIJNENBURG.  

Er zijn samenwerkingsverbanden met Stichting Anton Constandse, Stichting 

Zorgroep De Inzet, REAKT en Middin. Via deze instellingen doen hun cliënten 

vrijwilligerswerk op onze boerderij. 

Op gemeentelijk niveau werken wij nauw samen met Stadsdeel Escamp en 

Stadsdeel Loosduinen. Er zijn veel contacten met wijkberaad Leijenburg en 

Houtwijk. 

FONDS 1818 en De KONINKLIJKE NEDERLANDSE HEIDEMAATSCHAPPIJ zijn 

voor onze  stichting ontzettend belangrijk. Zij ondersteunen ons financieel 

waar zij kunnen, maar geven zelf of via de SESAM ACADEMIE ook bestuurlijke 

ondersteuning. 

VERPLEEGHUIS HOUTWIJK ondersteunt ons o.a. met het verlenen van 

vergader faciliteiten. Samen ondernemen wij allerlei activiteiten voor de 

bewoners. Zo gaan wij wekelijks met onze cavia’s bij de bewoners op bezoek. 

Dit doen wij ook bij verzorgingshuis FLORENCE. 

Dierenambulance Den Haag en kleindiercentrum Het Knaaghof zijn 

onmisbaar voor een kinderboerderij. 

Een belangrijk contact en samenwerkingspartner is Stichting BIZ ZKD. De 

belangenvereniging voor de bedrijven op de bedrijventerreinen Zichtenburg, 

Kerketuinen, Dekkershoek. Veel van onze sponsors komen daar vandaan.  Wij 

ontvangen van deze stichting al vijf jaar lang een gratis lidmaatschap. 

De Nijkamphoeve neemt actief deel aan het overleg van de 

SOK(Samenwerkend Overleg Kinderboerderijen). 

De Boerderij heeft van de SBB(stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven) de 

erkenning gekregen voor leerwerkbedrijf. Vele stagiaires komen al jaren via 

Lentiz Onderwijsgroep en het Wellant College hun stage op onze boerderij 

doen.  
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Interne organisatie 
Het bestuur bestaat thans uit 4 personen. Het bestuur is 10 keer bij elkaar 

geweest. Het bestuur is nog op zoek naar een vrouwelijk bestuurslid om het 

bestuur te versterken. 

 

Naast de voorzitter kent het bestuur een secretaris en een penningmeester 

en 2 leden. Het bestuur heeft een vijftal werkgroepen in het leven geroepen 

om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Zo is er een 

werkgroep Communicatie die de contacten met de omgeving en de media in 

goede banen leidt. De werkgroep educatie zorgt voor het organiseren van 

boerderijlessen en het Sinterklaasfeest en organiseert de activiteiten voor 

kinderen tijdens evenementen. De werkgroep Activiteiten organiseert de 

diverse dagen, zoals Schaapscheerfeest, Zomerfeest, Donateurdag en Open 

Dag. De werkgroep Dierenwelzijn zorgt voor de gezondheid van de dieren en 

bekijkt waar eventueel nieuwe aanwas nodig is. De werkgroep 

Accommodaties zorgt voor de opstallen en de gronden daaromheen. De 

werkgroep Tuinen is opgericht om de hobbytuinen en de kruidentuin te 

begeleiden. 

 

De Stichting kan rekenen op zo’n 70 vrijwilligers. De meeste daarvan zijn 

incidenteel en op afroep inzetbaar, doch een aantal vrijwilligers komt 

structureel wekelijks een handje helpen. De Stichting kan nog wel meer van 

deze enthousiaste vrijwilligers gebruiken. De vaste vrijwilligers zijn vooral 

bezig met de verzorging van de dieren. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich 

inzetten voor  het in goede staat houden van de accommodatie. Verder 

beschikken we over vrijwilligers met bijzondere kennis die dan ook dankbaar 

voor de Stichting wordt ingezet. Drie (oud) onderwijzeressen verzorgen voor 

de Stichting boerderijlessen voor de onderbouw van de basisschool en een 

accountant doet de jaarrekening en helpt ons om de administratie goed op 

orde te houden. 

 

Voor het aanwezig zijn van voldoende handjes op de boerderij doet de 

stichting ook een beroep op instellingen zoals Middin Anton Constandse en 

Reakt. Wekelijks komen cliënten van deze instellingen ons helpen met het 

schoonhouden van de boerderij en de weiden. Ook de Johan de Witt 

scholengroep en het Mondriaan College leveren leerlingen die voor hun 

werkstage onderhoudsklusjes doen op de boerderij. Daarnaast weten 

studenten en scholieren onze boerderij te vinden voor een werk- of 

maatschappelijke stage. 
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Vrijwilligers 
De vrijwilligers zijn de motor van onze stichting. Zonder hen kan de 

BuurtBoerderij niet bestaan. Thans hebben we 70 vrijwilligers waarvan zo’n 

50 oproepbaar zijn voor allerlei activiteiten zoals de feesten maar ook voor 

het Theehuis. Zo’n 20 vrijwilligers zijn structureel bezig met de 

BuurtBoerderij. Die besteden wekelijks uren, dagdelen dan wel hele dagen 

aan het in stand houden van de BuurtBoerderij. Een belangrijke groep zijn de 

(assistent) beheerders. Zij houden de boerderij open en verzorgen en voeren 

de dieren. 

In 2017 heeft een bestuurslid de taak gekregen om de vrijwilligers te 

begeleiden en voor hen de spreekbuis te zijn in het bestuur. Binnen onze 

stichting wordt gewerkt met vrijwilligersovereenkomsten, en worden 

vanwege de veiligheidsregels de beheerders voorzien van veiligheidskleding 

en schoeisel. 

Elk jaar wordt er voor de vrijwilligers een feest gegeven om hen te bedanken 

voor hun inzet voor de BuurtBoerderij. De vele vrijwilligers kregen in het 

verpleeghuis Houtwijk een heerlijk warm en koud buffet aangeboden.  Het 

was wegens het eerste lustrum een extra feestelijke avond met een magic 

show van de illusionist Henk Spaans. Dit optreden is mede mogelijk gemaakt 

door een subsidie van PEP en de gemeente Den Haag.  

We hebben dit jaar afscheid genomen van Adri van der Zwan als de „motor“ 

achter het Theehuis. Zij doet een stapje terug, maar blijft ons trouw als 

gastvrouwe van het Theehuis.  
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Financiën 
De stichting ontvangt zijn inkomsten voor de exploitatie uit donaties, 

adopties, sponsoring, opbrengsten vanuit het theehuis en vanuit de 

activiteiten. Voor 2017 was de begroting € 41.200.  

Door slim gebruik te maken van onbetaalde krachten, het lenen van 

materiaal en door zuinig om te gaan met de beschikbare middelen hebben 

we de kosten laag kunnen houden. De exploitatiekosten waren € 41.625. De 

inkomsten bedroegen  € 58.760. 

De belangrijkste kostenposten voor de boerderij zijn: 

• Dierenverzorging   €  12.200 

• Huisvesting en onderhoud €  10.300 

• Organisatie en promotie €    4.050 

De bedragen zijn afgerond. Voor een exact overzicht wordt verwezen naar 

het financieel jaarverslag. 

Waar het gaat om de opbrengsten zien we een stabilisatie in onze donaties. 

Dit blijft op een niveau van ongeveer 200 donateurs. De inkomsten uit 

sponsoring en andere inkomsten uit horeca verkoop, acties en prijzen zorgen 

ervoor dat de inkomsten ook in 2017 de uitgaven ruim overstijgen. 

De uitgaven zijn beheersbaar gebleken, alleen de post onderhoud boerderij is 

iets overschreden. Er is in 2017 geïnvesteerd in het aanbrengen van infrarood 

panelen als verwarmingselement. Dit leverde gelijk al een bezuiniging op in 

het energieverbruik. 

Vanuit de overige inkomsten is een reservering gedaan om in het komend 

jaar het achterstallig onderhoud verder in te lopen. Tevens wordt een 

reservering gepleegd voor een uitbreiding van de BuurtBoerderij op langere 

termijn. 

In 2017 is er druk gewerkt aan het ontwerp van de nieuwbouw. Het ontwerp 

is aangepast en past nu in het budget. In 2017 hebben voor € 15.000 aan 

obligaties uitgegeven. Daarnaast hebben we een hypotheek afgesloten van  

€ 35.000 bij de KNHM. Met de subsidie van de gemeente en andere fondsen 

is nu per 31 december 2017 het budget voor 85% afgedekt. 

De jaarrekening voor 2017 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 

10 april 2018. 
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Conclusie en aanbevelingen 
Er is heel veel gebeurd op de boerderij in 2017. De poging om een bijgebouw 

op het terrein te verwezenlijken met een nieuw theehuis met een zaal voor 

30 personen, een invalide-en gewoon toilet en berging wordt werkelijkheid. 

Sponsering, obligaties, subsidie van gemeente en de stadsdelen Escamp en 

Loosduinen naast donateurs en bijdragen van buurtbewoners en natuurlijk 

Fonds 1818, De Heidemaatschappij met de VSB bank en de kleinere fondsen 

hebben dit alles mogelijk gemaakt.  Deze partners helpen ons al vijf jaar bij 

het voort bestaan van de boerdrij. 

Natuurlijk kan dit alleen maar als de vrijwilligers zorgen dat de boerderij open 

kan blijven door de dieren te verzorgen, de communicatie naar alle 

betrokkenen optimaal te verzorgen, het theehuis te laten draaien als een 

tierelier en ook nog eens 100 tuintjes te verhuren. Een kruidentuin 

verzorgen, die kruiden aan onze bezoekers verkopen en ook aan derden. En 

wat te denken van onze imkers, die met hun open imkerdagen de bezoekers 

laten weten hoe belangrijk die bijen voor de mensheid zijn en daarnaast door 

hun inzet en die van de bijen De Nijkamphoeve honing aan kunnen bieden. 

Een punt van aandacht is de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers. Wij 

zullen jongeren moeten zien te bereiken om de vrijwilligerstaken van de 

ouderen over te nemen. 

Het plaatje is niet compleet als Stichting Hondensport Haaglanden niet 

genoemd wordt. Al jaren (ook voordat de boerderij werd overgedragen aan 

de Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve) is deze hondenschool gevestigd 

op ons terrein. De eigenaar Jan Rompa is tevens sponsor en één van onze 

beheerders op de tuinen.  

Wij, als bestuur doen natuurlijk ook ons best, maar kunnen alleen maar 

aansturen, ondersteunen, toekomstgericht denken en de financiën scherp in 

de gaten houden. Door alle geldelijke steun aan Buurtboerderij De 

Nijkamphoeve en de inzet van onze vrijwilligers zijn wij in staat de 

kinderboerderij te laten voortbestaan.  

Door al deze inspanningen en sympathieke ondersteuning komen er 

bezoekers, oud en jong,  in grote getale op onze boerderij af. Door ons 

wisselende klimaat kan dat per jaar in aantal verschillen. Het bezoek aan het 

theehuis heeft daar het meeste onder te lijden. Het nieuwe theehuis komt 

dus als geroepen. 

De educatieve lessen voor de onderbouw kunnen niet genoeg geroemd 

worden. Tijdens deze lessen kunnen de kinderen kennis maken met de 

dieren en horen ze verhalen over hoe  de dieren leven en voor de mens eten 

produceren. Ook leren ze over de nadelige effecten van de voedselproductie 

voor de aarde. Het is maar een klein onderdeel van de lessen, maar 

belangrijker is dat de kinderen door krijgen waar hun eten vandaan komt . 

 Wij hopen dat alle vrienden (sponsors, donateurs en andere financiële 

ondersteuners) en bezoekers, ons nog vele jaren willen  ondersteunen en 

stellen daar als vrijwilligers onze betrokkenheid en inzet tegenover om deze 

buurtboerderij voor alle bezoekers als een onmisbare plek in Zuid West Den 

Haag te zien. 


