BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

JAARVERSLAG 2018

VOORWOORD
Het jaarverslag 2018 van Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve laat zien
wat er voor komt kijken om alleen met vrijwilligers De Nijkamphoeve te
runnen. Dit gebeurt door mensen met gemeenschapszin, dierenliefde en een
geweldige inzet. Hoe kan je anders 365 dagen per jaar naar de boerderij
komen, in weer en wind, om de dieren te verzorgen, het theehuis open te
houden en de boel schoon te maken, waardoor de buurtbewoners groot en
klein, jong en oud kunnen genieten van onze boerderij.
Volgens de stadsdeeldirecteur is onze boerderij “een pareltje in de wijk
Escamp”. Dat is een groot compliment, maar daar moet heel wat werk voor
verzet worden altijd maar weer. Dat werk kan ook alleen maar gedaan
worden doordat onze sponsors en donateurs de jaarlijks benodigde meer
dan € 40.000 in geld, materiaal en/of diensten op tafel leggen. Om de
boerderij te laten voortbestaan proberen het bestuur continu vrijwilligers te
vinden en nieuwe sponsors en donateurs aan onze boerderij te binden. Er is
gelukkig vrij weinig verloop bij ons, maar het wegvallen van één grote
sponsor kan het voortbestaan van de boerderij al in gevaar brengen. Of stelt
u zich eens voor als een paar beheerders er mee moeten stoppen? Het is een
parel dus, maar wel een fragiele parel. Ons optimisme zegt dat als je zes jaar
overleeft je de volgende jaren ook zal overleven. Daar zetten wij ons voor in.
Begin van 2018 kwam Andrea Scaccia zich melden op de boerderij. Hij is
ezeldeskundige en geeft ezeltherapie aan o.a. autistische kinderen. Hij is
ondertussen een gewaardeerde vrijwilliger op onze boerderij en ook de ezels
zijn heel blij met hem.

In september is de bouw begonnen van ons nieuwe theehuis met een
ontmoetingsruimte c.q. huiskamer/cursusruimte en invalidentoilet.
Femke Beelo-Planken heeft een boekje geschreven over onze kat “Otje de
boerderijkat”. Bas Muijs, onze ambassadeur, heeft het eerste exemplaar in
ontvangst genomen.
De educatieve lessen zijn een groot succes. De kinderen van de groepen 1
t/m 3 van de basisscholen in de buurt worden vertrouwd gemaakt met onze
dieren en leren hoe ze het beste de dieren kunnen benaderen, verzorgen en
wat de dieren mogen eten. Dit alles onder leiding van onze educatieve
vrijwilligsters.
Onze leden van het communicatieteam zijn het hele jaar druk bezig geweest
om de boerderij in het algemeen en haar activiteiten in het bijzonder onder
de aandacht van een zo groot mogelijk publiek te brengen via o.a. onze
website en de sociale media.
Natuurlijk waren onze sponsors, zowel materieel als immaterieel, ook in
2018 van enorm belang. Zonder hun financiële steun en die van de donateurs
kan de boerderij niet open blijven.

Joop van der Waart, voorzitter
24 mei 2018

Stichting Vrienden van De
Nijkamphoeve
Escamplaan 913,
2547 DZ Den Haag
info@nijkamphoeve.nl
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Jaarverslag 2018

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.
Kippen en ganzen
De eerste maand van 2018 heerste er nog vogelgriep in het land, waardoor
onze kippen en ganzen nog opgehokt moesten blijven. Gelukkig konden zij
met ingang van de lente weer van de buitenlucht genieten. Onze klussers
hebben een ren gebouwd, voor het geval dat de ganzen weer binnen moeten
blijven. Deze is naast de kippenhokken gekomen, zodat ze enig contact met
de buitenwereld hebben en minder eenzaam in een donkere stal hoeven te
zitten.
Cavia’s
Onze groep cavia’s is afgelopen jaar totaal vernieuwd. De laatste oudjes zijn
helaas ook gaan hemelen, maar daar tegenover staat dat wij nu hele vrolijke
jonkies hebben huppelen. Zij genieten van een prachtig nieuw hok, waar ze
meer ruimte hebben en zelfs wat kunnen klimmen.
Boederijkat Otje
Kater Otje heeft nog steeds een heerlijk leventje als boerderijkat. Hij is nu
bijna 11 jaar. Ondanks hij al richting senior gaat, is hij in de zomer een paar
dagen de hort op geweest. Hij kwam op een ochtend weer ongedeerd terug
voor zijn ontbijt.
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Ezeltherapeut
Dit jaar is Andrea Sciacca bij ons aan de slag gegaan als ezeltherapeut. Hij
heeft ons geadviseerd over de juiste voeding voor ezels en is dagelijks met ze
aan de wandel gegaan. Ze zijn er ontzettend op vooruit gegaan: Afgevallen,
meer spieren, geen huidklachten meer. Daarbij komt dat ze nu genoeg in
vorm zijn om met Andrea aan therapie te beginnen: dit doet hij met
verstandelijk gehandicapte kinderen.
Geiten
Een aantal geiten had dit jaar wel wat (ouderdoms)klachten, maar zij zijn
verder nog steeds hun vrolijke en brutale zelf.
Huidige veestapel:
2 ezels
2 kunekune varkens
2 ganzen
4 konijnen
6 cavia’s
8 geiten: 1 toggenburger, 1 nubische, 1 melkgeit, 2 kruising
bont/toggenburger, 3 bonte.
8 schapen: 2 melkschapen, 2 zwartbles, 2 heideschapen, 2 bonte
16 kippen: 4 Cochins, 3 Brahma’s, 2 Barnevelders, 2 kriel, 2 Hollandse
hoenders, 1 Wyandotte.
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Accommodatie
Het nieuwe theehuis
In 2018 is hard gewerkt aan de nieuwbouw van het theehuis. In maart is de
bouwvergunning aangevraagd. Deze is in mei verstrekt.
De nieuwbouw is gebouwd volgens de methode van houtskeletbouw. Het is
duurzaam gebouwd met veel isolatie en zonnepanelen op het dak.
In september is de aannemer D.C. van den Boogaard begonnen met de
bouw. In december ontstond een lichte vertraging door het later leveren van
de kozijnen. De verwachting is dat de bouw in maart 2019 gereed is.

Er zijn in 2018 problemen geweest met de elektriciteit. Herhaaldelijk viel de
stroom uit. Het systeem is aangepast en een nieuwe groepenkast is
geplaatst.

Met de nieuwbouw krijgt De Nijkamphoeve een huiskamer annex
cursuruimte, een uitgifteruimte voor het theehuis en een invalidentoilet
erbij.
Nieuw onderkomen ganzen
Vanwege herhaaldelijk voorkomende vogelgriep is er een ophokonderkomen
gebouwd voor de ganzen. Deze bevindt zich naast de kippenren.
De beide dierenweiden zijn in het vroege voorjaar belucht en bekalkt.
Hierdoor hadden de dieren gedurende het hele jaar lekker sappig gras.
Tijdens de droogte in de zomer heeft de brandweer (tevens onze overburen),
onze weiden besproeid. Eerder in het jaar, toen de waterleiding was
bevroren, konden bij de brandweer jerrycans worden gevuld.
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Activiteiten
Leilindes knotten
Vrijwilligers hebben geholpen met het knotten van leilindes. Na dit karwei
stond er een heerlijke lunch klaar.
NL doet
Dit jaar is gewerkt aan het verversen van het zand in de ezelbak, is het
grondwerk gedaan voor een ganzenren en is het zand ververst in de
kippenren.
Kleedjesrommelmarkt
Het prachtige weer, het oude theehuis dat verplaatst was naar het erf en de
kleedjes erbij zorgden voor een leuk aanzicht. 220 bezoekers
Vogelworkshop
Een zeer leerzame workshop waar 15 deelnemers zich voor hadden
aangemeld. Na een powerpointpresentatie in de ochtend ging de groep op
pad naar de Wollebrand, een natuurgebied waar de weidevogels en eenden
die in de presentatie aan bod kwamen in levende lijve bewonderd konden
worden.Koffie en een lunchpakket was op locatie inbegrepen.
Schaapscheerfeest/Fête de la nature
Het schaapscheerfeest werd onderdeel van Fête de la Nature. Een geweldige
opbrengst door de aanwezigheid van 700 bezoekers. Het weer was prachtig
om op die dag de schapen te scheren door onze vaste schaapscheerder Leo.
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Zomerfeest
Een gezellige sfeer, er kwamen maar liefst 250 bezoekers op het zomerfeest
af. De kinderen hadden veel plezier met de spelletje o.a. vissen, sjoelen en
blikgooien.De samenwerking met het verpleeghuis was voortreffelijk.
Boerendag
De donateursdag werd dit jaar vervangen door de boerendag. Hier waren
naast een touwslager, mandenvlechter en een nettenboeter ook de
plaatselijke kaasboer en een fruitboer aanwezig. Ook onze plaatselijke
schaapherder gaf een demonstratie met haar schapen en zowaar deden ook
onze eigen schapen hier aan mee. 400 buurtbewoners kwamen een kijkje
nemen.
Open Imkerijdagen
Met zo’n 75 bezoekers was er veel animo voor dit evenement. . Onze imkers
vertelden van alles over de bloemetjes en de bijtjes.
Open dag en Fancy Fair
Bas Muijs was weer als ambassadeur aanwezig en heeft samen met onze
voorzitter Joop weer een spetterend Rad van Fortuin gedraaid. Veel
bedrijven stelden weer mooie prijzen beschikbaar. Kinderen konden zich
vermaken op het luchtkussen, met spelletjes en met knutselen. Er waren
ruim 450 bezoekers. De zelfgebakken pannenkoeken (gemaakt met eieren
van de boerderij) vielen ook erg in de smaak, in totaal verkochten we er 200.
Om 15.00 uur is het startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe theehuis
door stadsdeel directeur René Baron.
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Dierendag
Dierendag is voor het eerst op een zondag gehouden. Dat was een groot
succes. Er kwamen 200 buurtbewoners kijken. Veel kinderen hebben
geholpen om het groente- en fruitbuffet klaar te zetten. De kinderen konden
spelletjes doen en leuke gipsdieren beschilderen. De dieren hebben weer
gesmuld van het voer wat door verschillende supermarkten ter beschikking is
gesteld.
Kinderzwerfboekdag
De voorleesmiddag + Kinderzwerfboekdag was supergezellig. Bas Muijs nam
het 1ste exemplaar van het boekje 'Otje de boerderijkat' in ontvangst,
waarna de schrijfster van het boekje ,Femke Beeloo-Planken, eruit voorlas.
Daarna sloegen de kinderen aan het knutselen. Ook was troubadour
Musonius aanwezig om een boerderijlied voor te dragen.
Sinterklaasfeest
17 kinderen werden verwelkomd door vrijwilligster Sylvia Barelds. Buiten
werden de Sint en zijn Pieten door de kinderen verwelkomd. Sint kwam aan
op klompen omdat hij zijn schoenen kwijt was. Gelukkig had Piet zijn
schoenen gevonden omdat hij eerder in de boerderij was en had lopen
zoeken. Daarna kon het feest verder gaan, de kinderen werden bij Sinterklaas
geroepenen en kregen een cadeautje gesponsord door Intertoys
Apeldoornselaan/Weimarstraat. De Pieten namen ook deel aan de
verschillende spelletjes.
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Tuinen

Onder de Linde

Bij het verhuren van de hobbytuinen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
de regels en voorwaarden die door de gemeente worden gehanteerd. Alleen
heeft onze 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.

Van 1 april tot 1 november is ons theehuis “Onder de Linde” vier middagen
per week open geweest om de bezoekers te verwelkomen, en te voorzien
van een lekker bakje koffie thee of fris. Ook werden er allerlei lekkernijen
verkocht, vaak huisgemaakt door de vrijwilligers van het theehuis.

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. Jaarlijks wordt aan de
huurders gevraagd om één keer per maand (de eerste zaterdag van de
maand) te helpen bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden op het
tuincomplex en het onderhouden van de composthoop.

Dit jaar stond het theehuis tijdelijk op een andere plek, omdat er nieuw
theehuis wordt gebouwd op de oude locatie. De nieuwe stek heeft een
positieve uitwerking gehad op het bezoek en de consumptie. Ook het
uitzonderlijk mooie weer heeft hier aan bijgedragen.
In de keuken van het theehuis geldt de HACCP en verplichte scheiding
eetwaren/schoonmaakmiddelen. Ook stellen wij eisen aan persoonlijke
hygiëne en bereiding van eetwaren.
Totaal hebben 35 gastenvrouwen en -heren het fantastische bedrag van
€ 12.859,05 omgezet. Als de kosten daarvan afgetrokken worden blijft een
bedrag van € 10.022,46 voor de boerderij over.

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.
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Educatie
In 2018 zijn er weer verschillende scholen uit de buurt op bezoek geweest
voor het bijwonen van een les.
De lessen die afgestemd zijn op kinderen van groep 1 t/m 3 van de
basisschool, worden gegeven door mensen uit het onderwijs, die daarbij
geholpen worden door twee andere vrijwilligers.
Tijdens de lessen worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de dieren en
leren zij hoe ze het beste de dieren kunnen benaderen, verzorgen en wat de
dieren mogen eten. Ook komt aan de orde welke producten de dieren ons
leveren. Zoals wol van het schaap, eieren van de kip, honing van de bij, melk,
kaas en vlees van de koe, etc.
De kinderen krijgen informatie over de dieren en leren ze bewust naar de
dieren te kijken. Een rubriceerspel geeft hun een duidelijk beeld over hoe
een mannetje/vrouwtje of jong dier er uit ziet en hoe deze genoemd worden.
De leerkracht krijgt na afloop van de les een map mee waar informatie in zit
over de buurtboerderij, een boerderijdiploma voor de kinderen en een
tekenblad met boerderijdieren.
De minimale kosten voor een les zijn € 25 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.
Koploper afgelopen jaar was de Leyenburgschool die ons met 6 klassen
bezocht. In totaal kwam er 369 euro ten goede aan de boerderij!
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Publiciteit
Hoewel BuurtBoerderij De Nijkamphoeve en haar activiteiten bij velen
bekend zijn, blijft het krijgen van publiciteit van groot belang. Ex- en interne
communicatie was dan ook in 2018 een permanent aandachtspunt. Naast
een duidelijke jaarplanning voor o.a. het uitbrengen van papieren en digitale
nieuwsbrieven en persberichten, werd ingespeeld op de niet-planbare
actualiteit. Social media kregen daarbij een steeds grotere en nadrukkelijker
rol toebedeeld.
Belangrijke groepen en instanties die van informatie werden voorzien zijn de
bezoekers, de vrijwilligers, de bewoners van de omliggende wijken, de
donateurs, de sponsors, de ondersteunende 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 creëren van een nog groter draagvlak en
een positief imago voor De Nijkamphoeve.
Hieronder is een overzicht van de door ons benutte openbare middelen.
Artikelen
Voor elk nummer van het Houtwijkblad, het 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 zes
digitale nieuwsbrieven. In 2018 brachten we ook zeven vrijwilligersbulletins
uit om zo de vrijwilligers beter te informeren over en te betrekken bij alle
activiteiten op de boerderij. In elk nummer werd een vrijwilliger van de
maand geïnterviewd, niet alleen om deze persoon in het zonnetje te zetten
maar ook om de andere vrijwilligers nader te laten kennismaken met deze
vrijwilliger.
Website en social media
Bezoekers moeten alle relevante informatie op de website kunnen vinden.
Het actueel houden van de website heeft dan ook een hoge prioriteit. De
website is in 2018 ruim 15.500 keer bezocht. De meest bekeken pagina’s zijn
na de homepage de agenda en nieuws. 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 heeft in
2018 een steeds belangrijker functie gekregen, vaak voor het tonen van een
foto‘s of filmpjes maar ook om informatie over komende activiteiten en
succesjes van de boerderij onder de aandacht te brengen. Sinds 2017 zijn we
ook actief op Instagram, maar het grootse bereik ligt nog steeds bij Facebook
en Twitter. LinkedIn bleek voor onze boerderij van onvoldoende waarde en
wordt niet meer actief beheerd. Nieuwe loot aan de communicatieboom is
YouTube, waarop in de laatste maanden van 2018 de eerste filmpjes zijn
gezet. Facebook en Twitter zijn inmiddels niet alleen meer middelen om te
zenden maar vooral ook interactieve instrumenten die ook nieuwe contacten
en ‘feeling‘ met de doelgroep teweeg brengen. Dagelijkse webcare ligt
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daaraan ten grondslag. Rosa Rolvink en Andreas Dijk zorgen voor het actueel
houden van de verschillende platforms en de webcare.
Posters
Om activiteiten en andere zaken on de aandacht van (potentiële) bezoekers
te brengen wordt ook gebruikgemaakt van posters. Deze worden op en rond
de boerderij opgehangen, maar ook in de winkelcentra Houtwijk en
Leyenburg alsmede bij wijkcentrum Bokkefort.
Persberichten
Persberichten over activiteiten als het startsein voor onze nieuwbouw, de
Boerendag, het Zomerfeest, het Schaapscheerfeest, de Kinderzwerfboekdag
en Dierendag zijn naar de lokale media gezonden. Zowel in huis-aanhuisbladen maar ook bij RTV Discus, Escampjournaal en Den Haag FM is
aandacht aan de boerderij besteed. Een aantal malen ook in de vorm van live
interviews op lokale radio- en televisiezenders.
Folder
Er is in 2018 begonnen met het samenstellen van een nieuwe folder. Voor de
opening van het nieuwe theehuis aan het eind van het eerste kwartaal van
2019 zal deze verschijnen.
Dakota
Het Dakota Theater heeft in 2018 een film met door bewoners aangedragen
hoogtepunten van Escamp laten produceren. De film start met een
minutenlange opname van De Nijkamphoeve, waarin ook een aantal van
onze vrijwilligers aan het woord komt.
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Feiten en Getallen
Om een goed beeld te krijgen van de sociale impact 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 stagiairs, 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 en
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:
Aantal Tuinders:
Aantal leerlingen:

23.000
75
375

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 2018, met geld, diensten of materialen, weer geweldig
gesteund.
Bewonersvereniging ’t Kleine Hout; Gamma Dekkershoek; 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; Eddy en
Marry Polak Groente en Fruit; Vishandel De Goede Oude Tijd; De
Kaasspecialist Loosduinen; Ing Bordercolly’s; Diertotaal Dekkershoek; MAS;
Albert Heijn WC Houtwijk; Albert HeijnWC Leyenburg; Intertoys Loosduinen;
Stage Entertainment Lion King ; Avonturia De Vogelkelder; Maison Kelder;
Bouwmaat; Technische Unie; Hofstad Lyceum; Stichting Anton Constandse;
Jan Knijnenburg; Op is Op Den Haag; Jumbo WC Leyenburg; Banketbakkerij
Roodenrijs, Escamps Kaashuisje.
Er zijn samenwerkingsverbanden met Stichting Anton Constandse, Stichting
Zorgroep De Inzet, Reakt en Middin. Via deze instellingen doen hun cliënten
vrijwilligerswerk op onze boerderij. Er is een samenwerkingsovereenkomst
aangegaan met de kinderopvang 2Samen.

Op gemeentelijk niveau werken wij nauw samen met Stadsdeel Escamp en
Stadsdeel Loosduinen. Er zijn veel contacten met de wijkberaden Leijenburg
en Houtwijk.
FONDS 1818 en De KONINKLIJKE NEDERLANDSE HEIDEMAATSCHAPPIJ zijn
voor onze stichting ontzettend belangrijk. Zij ondersteunen ons niet alleen
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
vergaderfaciliteiten. 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 Woonzorgcentrum 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 is door de SBB (stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven) de
erkend als leerwerkbedrijf. Vele stagiairs 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 vier personen. Het bestuur is tien 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 een lid. Het bestuur heeft zes 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, Boerendag en de Fancy
Fair. 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.

voor de stichting wordt ingezet. Twee (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 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.

De stichting kan rekenen op zo’n 90 vrijwilligers. De meesten 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
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Vrijwilligers
Uitbreiding van het team
Zonder vrijwilligers geen Buurtboerderij De Nijkamphoeve. Ook in 2018 is
door hun inzet zowel de boerderij als het theehuis een favoriete plek voor
vele (buurt)bewoners en andere bezoekers. Omdat in 2018 is gestart met de
bouw van een nieuw theehuis dat vaker open zal zijn, hebben we in 2019
meer vrijwilligers nodig. Daarom is er een wervingscampagne gestart om
nieuwe vrijwilligers binnen te halen die hun steentje bij willen dragen aan de
openstelling van het theehuis. Eind 2018 hadden zich vijftien nieuwe
vrijwilligers voor het Theehuis gemeld. Daarnaast komen nog eens vijftien
vrijwilligers ons team versterken voor de dierenzorg en
boerderijwerkzaamheden.
Werkzaamheden
Zij allen besteden per week een dag(deel) of een aantal uur om de boerderij
en het theehuis voor het publiek open te houden en de dieren te verzorgen.
Sommigen zijn bezig met het onderhoud van de boerderij. Verhuur en
beheer van 103 voormalige schooltuintjes brengt ook het nodige werk met
zich mee. Een vrijwilliger heeft de kruidentuin onder zijn hoede genomen en
zorgt er voor dat de kruiden o.a. via het theehuis verkocht worden. Onze
imkers verzorgen het bijenvolk en leveren de heerlijke Nijkamphoeve-honing.
Daarnaast geven zij voorlichting aan kinderen en volwassenen. De scholen
koesteren onze vrijwilligers, die de dierenlessen aan de onderbouw van de
basisscholen in onze omgeving geven.
Ook de drie vrijwillige klussers doen een belangrijke duit in het zakje. Elke
maandag, dinsdag en donderdag repareren zij diverse zaken en

ondersteunen zij de beheerders bij de reparaties die nodig zijn. Met deze
ploeg mensen gaan wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
Vrijwilligersovereenkomst
Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve werkt met
vrijwilligersovereenkomsten, en zorgt voor passende kleding en schoeisel in
het kader van de veiligheidsvoorschriften. Voor alle vrijwilligers is er een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Vrijwilligersfeest
Ook dit jaar hebben wij weer het jaarlijkse vrijwilligersfeest gevierd. Ditmaal
in de zomer. Het was prachtig weer en met een barbecue en een drankje
werd de band onderling en met de boerderij verstevigd Ook aan de
vegetariërs en veganisten werd gedacht.

24 mei 2019

14

Jaarverslag 2018

Financiën
De stichting ontvangt haar inkomsten voor de exploitatie uit donaties,
adopties van dieren, sponsoring, opbrengsten vanuit het theehuis en vanuit
de activiteiten. Voor 2018 was de begroting € 41.200.
Door zo veel mogelijk met vrijwilligers te werken, materiaal te lenen i.p.v.
aan te schaffen en zuinig om te gaan met de beschikbare middelen hebben
we de kosten laag kunnen houden. De exploitatiekosten waren € 38.625. De
inkomsten bedroegen € 48.314.
De belangrijkste kostenposten voor de boerderij zijn:
•

Dierenverzorging

•

Huisvesting en onderhoud € 8.950

•

Organisatie en promotie

Vanuit de overige inkomsten is een reservering gedaan om in het komend
jaar het achterstallig onderhoud verder in te lopen. Tevens is een reservering
gepleegd voor de uitbreiding van de BuurtBoerderij.
In 2018 is er gestart met de bouw van de uitbreiding. Nadat 95% van het
budget binnen was heeft het bestuur besloten om de nieuwbouw uit te
voeren. De laatste 5% wordt getracht af te dekken door een aavullende
subsidie aan te vragen bij de gemeente.
De jaarrekening voor 2018 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur op
24 mei 2019.

€ 15.900

€ 4.950

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, horecaverkoop en acties en prijzen zorgen ervoor dat de
inkomsten ook in 2018 de uitgaven ruim overstijgen.
De uitgaven zijn beheersbaar gebleken, alleen de post dierenverzorging is
sterk gestegen door het duurder worden van hooi en stro en door het
overstappen naar een andere dierenarts.
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Conclusie en aanbevelingen
Ook in 2018 hebben wij de boerderij open weten te houden. Zoals eerder
gezegd dankzij de sponsors, donateurs en al onze vrijwilligers. Wij verloren
een belangrijke sponsor, maar kregen er met de Stichting 2Samen een
belangrijke sponsor voor terug. Met hun activiteitenbureau KICKS
organiseren wij op en rond de boerderij activiteiten voor hun
kinderdagverblijven. Daar kunnen op bijzondere dagen ook onze kleine
bezoekers aan meedoen.
Het vrijwilligersbestand wordt regelmatig aangevuld, zowel voor het theehuis
als de dierverzorging, met mensen die het fijn vinden om zich in te zetten
voor de boerderij. Waar wij al jaren behoefte aan hebben zijn
beheerders/leidinggevenden, die openen en sluiten, weten hoe alles gedaan
moet worden op de boerderij en leidinggeven aan de assistent-beheerders
en de andere vrijwilligers (o.a. stagiairs), die die dag er zijn.
In 2019 gaat het nieuwe theehuis open. Daar zal door velen extra aandacht
aan moeten worden besteed. Daarnaast moet de zoektocht naar nieuwe
beheerders en sponsors prioriteit hebben van het bestuur en mag uiteraard
de aandacht voor alle huidige activiteiten niet verslappen.
Kortom blijvend werk aan de winkel.
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