BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

JAARVERSLAG 2019

VOORWOORD
2019 was een bewogen jaar. Met als hoogtepunt de uitbreiding van de
boerderij met ons nieuwe theehuis. Dit werd op 30 maart feestelijk geopend
door burgemeester Krikke. Dieptepunt was het verdrietige overlijden van
boerderijkat Otje, nadat hij was aangevallen door twee honden.
Ook in de omgeving veranderde het één en ander. Zo kwamen er nieuwe
stadsdeeldirecteuren in Escamp (Harm Benthem) en Loosduinen (Mustapha
el Boumeshouli).
Samen met al onze vrijwilligers hebben wij in deze hectiek de rust kunnen
bewaren om de boerderij met alles er op en er aan voor al onze bezoekers,
groot en klein, een fijne gezellige plek te laten zijn.
Er gebeurde nog meer op de boerderij. Op 26 juni hield de ZKD haar jaarlijkse
barbecue bij ons. Onze sponsor 2SAMEN (kinderdagverblijven) maakt
regelmatig gebruik van ons terrein om voor hun kinderen activiteiten te
organiseren waaronder een modderdag.
Ook ons vrijwilligersfeest was weer een groot succes. Nu eens niet aan het
einde van het jaar en binnen, maar in juli en buiten. In november kregen wij
een nieuwe penningmeester, Wilma van Oostrom. Ed Vols, die het jaren heel
toegewijd en integer heeft gedaan (waar hoor je dat nog) wordt het
verantwoordelijke bestuurslid voor het beheer van de boerderij.
Het theehuis wordt langzamerhand ontdekt om activiteiten te organiseren.
Zo heeft Mooi Welzijn ouderen uit Leyenburg een lunch en een kennismaking
met de boerderij aangeboden. Voor de meesten was dat na lange tijd een
uitje. Zij vonden het geweldig. Corrie den Hollander maakt met plezier
gebruik van het theehuis voor haar schildercursussen. Zij is nu niet meer
afhankelijk van het weer en alle opbrengsten komen ten goede aan de
boerderij! Ook de educatieve lessen die voor de leerlingen van de ons

omringende scholen worden gegeven kunnen nu in het theehuis worden
gegeven.
Aan het einde van het jaar hebben wij 14 (assistent)beheerders een cursus
dierverzorging/leidinggeven aangeboden. Deze cursus duurde 10 weken en
werd gegeven door leraar dierverzorging Mark Appel van Lentiz, terwijl exdirecteur van Lentiz Lourens van Herk de leidinggevende en agressieaspecten
behandelde. Met een certificaat en opgefriste kennis gingen onze vrijwilligers
weer aan de slag. De dieren varen er wel bij.
Op uitnodiging van het Provinciehuis mochten wij een Kersthuisje inrichten
om de medewerkers te bewegen de gekregen muntjes uit hun kerstpakket,
plus de overgebleven muntjes te doneren aan onze boerderij. Dat leverde
ruim € 1.700,00 op. Met dank aan de medewerkers van het Provincie. Op de
Internationale School mochten wij ook een stand bezetten om leerlingen te
werven voor vrijwilligerswerk. Dat leverde een aantal vrijwilligers op en een
optie om over meer samenwerking te praten.
Tot slot moet gezegd worden dat onze sponsors, donateurs en adoptanten
het grootste gedeelte van onze benodigde € 45.000 hebben opgebracht. Er
zijn een paar sponsors afgevallen waardoor wij het komende jaar ons uiterste
best gaan doen om nieuwe weldoeners te vinden. Met steun van ons
communicatieteam en het persoonlijk benaderen van bedrijven moet dat
lukken.
Joop van der Waart, voorzitter
1 mei 2020

Stichting Vrienden van De
Nijkamphoeve
Escamplaan 913,
2547 DZ Den Haag
info@nijkamphoeve.nl
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Activiteiten
Verzorging van de dieren
Het verzorgen van de dieren blijft de belangrijkste taak. 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
Gelukkig heeft er in 2019 geen vogelgriep geheerst en konden onze kippen
en ganzen genieten van de buitenlucht. Helaas hebben een paar kippen ( één
Cochin, één Barnevelder en één Hollandse hoender) het jaar niet overleefd.
Het bestand is aangevuld met twee leghennen.
Cavia’s
Het gaat goed met onze groep cavia’s. Zij genieten nog steeds van het
nieuwe hok, waar ze meer ruimte hebben en zelfs wat kunnen klimmen. In
2019 organiseerden we elke woensdag- en zondagmiddag het knuffeluurtje.
Boederijkat Otje
Kater Otje is helaas eind van het jaar overleden als gevolg van een aanval
door twee honden.
Ezeltherapeut
Andrea Sciacca is 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.
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Geiten
Helaas is onze Tokkenburger Hyancint ernstig ziek geworden en hebben we
haar moeten laten inslapen.
Een aantal geiten had dit jaar wel wat (ouderdoms)klachten, maar zij zijn
verder nog steeds hun vrolijke en brutale zelf.
Ganzen
In het afgelopen jaar is er een gans spontaan bijgekomen en niet meer weg
te slaan bij Jozefien en Gijs.
Huidige veestapel:
2 ezels
2 kunekune varkens
3 ganzen
4 konijnen
6 cavia’s
7 geiten: 1 nubische, 1 melkgeit, 2 kruising bont/toggenburger, 3 bonte.
8 schapen: 2 melkschapen, 2 zwartbles, 2 heideschapen, 2 bonte
11 kippen en 2 hanen: 3 Cochins, 3 Brahma’s (2 kippen en 1 haan), 1
Barnevelder, 3 kriel (2 kippen en 1 haan), 1 Hollandse hoender, 2 leghennen
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Accommodatie
Het nieuwe theehuis
In maart 2019 is het nieuwe theehuis opgeleverd.
De nieuwbouw is gebouwd volgens de methode van houtskeletbouw. Het is
duurzaam gebouwd met veel isolatie en zonnepanelen op het dak.
De aannemer D.C. van den Boogaard heeft een mooi product geleverd waar
we hopelijk nog veel plezier aan zullen beleven.
Met de nieuwbouw heeft De Nijkamphoeve een huiskamer annex
cursusruimte, een uitgifteruimte voor het theehuis en een invalidentoilet
erbij.
Nieuw hok voor het speelgoed
Jan Rompa heeft een nieuw hok gemaakt voor het speelgoed zoals fietsjes,
tractors etc. Hierdoor kon het oude theehuis worden gesloopt.
Uitbreiding knuffelweide
De knuffelweide is uitgebreid. De gemeente heeft het hek tussen de
knuffelweide en de dierenweide verplaatst. Op de vrijgekomen ruimte
plaatste zij twee speelwerktuigen.
De beide dierenweiden zijn in het vroege voorjaar belucht en bemest.
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.
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Activiteiten
Wilgen knotten
Het was een heel werk voor de vrijwilligers. Kinderen die een
maatschappelijke stage bij ons liepen, hebben goed geholpen om de takken
af te voeren. Na het zware werk stond er een lunch voor iedereen klaar.
NL doet
De kippenrennen werden geverfd door leden van Groep de Mos. Daarna
kregen zij een lunch aangeboden.
Landelijke Opschoondag
Er deden aardig wat kinderen mee, ook onze de ezels waren van de partij.
De rommel kon in de bakken gestopt worden, die aan de ezels hingen.
Kleedjesrommelmarkt
Het was met 350 bezoekers gezellig druk. De boerderij had 2 kramen met
rommelmarktspullen. Jammer genoeg werd daar niet veel van verkocht.
Opeens was het erg koud en iedereen ging vlug naar huis.
Schaapscheerfeest/Fête de la nature
Wederom een gezellig feest met veel bezoekers (300). Kinderen genoten van
de verschillende spelletjes. Er konden schaapjes geknutseld worden en
beplakt met watten en de schaapjes hadden pootjes van knijpers, zodat ze
goed konden staan. Er ontsnapte een schaap, gelukkig kon de
schaapscheerder haar snel pakken zodat zij geschoren kon worden.
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Moederdag/Vaderdag
Op twee zondagen werden er cadeautjes gemaakt voor de moeders en
vaders.
Zomerfeest
Ondanks het zeer warme weer kwamen er toch nog 250 bezoekers. Door het
enthousiasme van de vrijwilligers waren de spelletjes sjoelen en boter, kaas
en eieren erg in trek. Ook konden er kikkers geknutseld worden.
Boerendag
De Boerendag was een gezellige drukke dag (300 bezoekers). Er werden weer
allerlei oude ambachten gedemonstreerd: tollen maken, manden vlechten,
en stoelen matten. Verder werden er spelletjes gespeeld en werden er
allerlei lekkernijen verkocht in de kraampjes van onder andere het
kaashuisje.
Open Imkerijdagen
Met zo’n 300 bezoekers was er ook voor dit evenement veel animo. Onze
imkers vertelden van alles over de bloemetjes en de bijtjes. Ook werd honing
geslingerd.
Speelgoedmarkt
In het kader van de vakantiepas hebben we in augustus een speelgoedmarkt
gehouden. Een zeer geslaagde dag, lekker druk bezocht (220 bezoekers). Veel
kinderen hadden zich aangemeld om hun speelgoed te verkopen. We hebben
aardig wat pannenkoeken gebakken.
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Dierendag
Dierendag is wel gevierd maar volledig in het water gevallen. We telden
slechts 20 bezoekers. Het eten voor de dieren was wel goed, en daar hebben
ze zeker van genoten. Het werd geleverd door AH Houtwijk en AH
Esacamplaan.
Sinterklaasfeest
17 kinderen kwamen het Sinterklaasfeest vieren. De Pieten kwamen aan
zonder Sinterklaas, zij waren hem kwijtgeraakt. Sint lag in het kantoortje van
het theehuis te slapen. Hij werd wakker van de kinderen. Met zijn
slaapmutsje en Sinterklaasondergoed aan, deed hij de deur open. Nadat hij
zich had aangekleed kwam hij naar de boerderij. Na het uitpakken van de
cadeautjes die werden verzorgd door de speelgoedwinkel op de
Apeldoornselaan, gingen de kinderen naar het theehuis. Daar konden ze
knutselen, eierkoeken versieren en varkentjes maken van roze marsepein.
Opening Theehuis
Een bijzondere activiteit was de opening van het nieuwe theehuis op 30
maart door burgemeester Pauline Krikke. Onder grote belangstelling van
genodigden, waaronder subsidiegevers, sponsoren, ambtenaren en
obligatiehouders heeft de burgemeester het nieuwe theehuis geopend.
De volgende dag was het open dag voor de buurtbewoners. Bijna 400
buurtgenoten hebben toen het theehuis bewonderd. De kinderen konden
spelletjes doen en er was een luchtkussen.
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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. Deze
zijn , waar nodig, aangevuld of uitgebreid. Onze stichting heeft 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, die alle 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. Het toegangshek is voorzien
van een gecertificeerd slot. Elke huurder ontvangt één sleutel. Voor de
sleutel wordt een borg gevraagd van € 25,00. Verder staat er een container
voor het restafval. Omdat er klachten waren over diefstal wordt jaarlijks aan
iedere huurder een zogenoemde Tuinkaart verstrekt. Gebleken is dat het
merendeel van de huurders de Tuinkaart niet ophaalt daarom zal deze m.i.v.
januari 2020 niet meer worden verstrekt. Met enige regelmaat wordt aan de
huurders gevraagd te helpen bij het verrichten van
onderhoudswerkzaamheden op het tuincomplex, het onderhouden van de
composthoop en het snoeien van de leilinden of knotwilgen.
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 bezoekers. De kruiden worden deels via het theehuis en deels
aan derden verkocht.
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Theehuis De Nijkamphoeve
Het bestuur vroeg via de sociale media om een toepasselijke naam te
bedenken. Er is gekozen voor Theehuis De Nijkamphoeve. Voor de opening
van het theehuis hebben we een uitgebreide wervingscampagne voor
gastheren en gastvrouwen uitgezet. Hierdoor zijn 8 extra vrijwilligers
geworven. Het nieuwe theehuis heeft een huiskamer met 28 zitplaatsen dus
bij slecht weer kunnen bezoekers nu ook binnen zitten.
Het was wel even wennen voor de vrijwilligers die lange tijd in het kleine
theehuisje hadden gewerkt. Het nieuwe theehuis is veel groter en heeft een
keuken waar we diverse snacks kunnen bereiden. Het seizoen startte met
een behoorlijk bezoek van onze (vaste) klanten. Het was wennen, ook wat
betreft het bereiden van de diverse nieuwe gerechten. Verder werd besloten
om de huiskamer ook als vergaderruimte te verhuren op de dagen dat deze
voor bezoekers is gesloten.
Totaal hebben 49 gastenvrouwen en -heren het fantastische bedrag van €
16.349,24 omgezet. Als de kosten daarvan afgetrokken worden, blijft een
bedrag van € 11.083,61 voor de boerderij over.
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Educatie
In 2019 zijn er wederom scholen uit de buurt op bezoek geweest op de
boerderij voor het bijwonen van een les. De lessen zijn afgestemd op
kinderen uit groep 1 t/m 3 van de basisschool maar ook geschikt voor
kinderen uit het speciaal onderwijs. De lessen worden gegeven door mensen
die voorheen in het onderwijs werkzaam waren samen met twee andere
vrijwilligers.
De kinderen worden tijdens hun bezoek vertrouwd gemaakt met de dieren.
Zij leren hoe ze de dieren het best kunnen benaderen en verzorgen. Ook
wordt er aandacht geschonken aan wat de dieren mogen eten. Door het
tonen van producten proberen wij kinderen verbanden te laten zien met de
dieren op de boerderij en de voedingsmiddelen die wij dagelijks gebruiken.
Aan de hand van keuzekaarten leggen kinderen onder leiding van een
volwassene een circuit af. Op deze wijze besteden wij aandacht aan diverse
onderdelen van het houden van dieren. Na afloop van een plusminus 2 uur
durend verblijf sluiten we af met een voederrondje. Leerkrachten krijgen een
informatiemap mee en de kinderen krijgen een boerderijdiploma.
Koploper qua bezoeken was wederom de Leyenburgschool met 5 klassen.
Ook de Koetsveldschool, een school voor Speciaal Onderwijs, wist ons weer
te vinden. In totaal zijn er 15 klassen op bezoek geweest, waaronder 2
groepen 3. Het aantal kinderen kwam hiermee op 300. De behaalde
opbrengst was 343 euro.
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Publiciteit
Werken aan de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van de boerderij is een
continu proces. Voor de berichtgeving naar buiten spelen social media - met
name Facebook en Twitter - een steeds grotere en interactieve rol.
De belangrijkste groepen en instanties die wij willen bereiken, zijn de
bezoekers, de bewoners van de omliggende wijken, de donateurs, de
sponsors, de ondersteunende fondsen en de gemeente. 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.
Voor de planbare berichtgeving is er een jaarplanning.
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. Ook verschenen berichten in de Wijkkrant van Leyenburg.
Nieuwsbrieven
Ook dit jaar verschenen weer enkele nieuwsbrieven, zowel digitaal als in
papieren vorm. Er kwamen twee papieren nieuwsbrieven en drie digitale
nieuwsbrieven uit. De papieren nieuwsbrief, waarin ook elke keer een
sponsor onder de aandacht wordt gebracht, ligt voor bezoekers voor het
grijpen in de boerderij en in het theehuis.

Ook brachten we 6 vrijwilligersbulletins uit om zo de vrijwilligers te
informeren over - en te betrekken bij - alle activiteiten op de boerderij. In elk
nummer werd een vrijwilliger van de maand geïnterviewd. Deze interviews
werden - na instemming van de geïnterviewde - geplaatst op Facebook. Zo
laten we zien hoe voldoeninggevend en leuk het kan zijn om je in te zetten
voor de boerderij.
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 2019 bijna 17.000 keer bezocht. In 2019 is begonnen met een
nieuw ontwerp van de website. In de loop van 2020 zal deze nieuwe website
worden gelanceerd.
Het grootste bereik van onze social mediakanalen ligt bij Facebook en
Twitter. Met name de berichten over de dieren (zeker als er een filmpje bij
staat) doen het op Facebook erg goed. Ook komen via Facebook vragen
binnen en worden vragen en opmerkingen beantwoord. Plezierig is dat
Facebookberichten bovendien nogal eens worden gedeeld. Extra feestelijk
was dat we in 2019 de 1000 likes aantikten. Inmiddels zitten we op 1.053
likes en de 1.077 volgers.
Op Twitter werd vrijwel dagelijks een foto of een filmpje geplaatst.
Veelvuldig werd dit medium benut om informatie over komende activiteiten
en andere wetenswaardigheden onder de aandacht te brengen. Twitter
bewees zich bovendien als een goed interactief kanaal, ook in communicatie
met politieke stakeholders.
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Onze activiteiten op Instagram - net als op You-Tube - zorgen voor extra
bekendheid, maar hebben een minder grote achterban. Inmiddels hebben
we 212 volgers op Instagram. Ook staan er wel meer dan 50 filmpjes op
YouTube. LinkedIn wordt niet meer actief beheerd.

Banner en achterwand
Om bij externe activiteiten beter zichtbaar te zijn, zijn een rolbanner en een
achterwandposter gemaakt. Deze werden al bij de Kerstmarkt van de
Provincie Zuid-Holland ingezet.

Posters
Om activiteiten en andere zaken onder de aandacht van (potentiële)
bezoekers te brengen wordt naast andere middelen gebruik gemaakt 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 de feestelijke opening van het nieuwe
theehuis, de Boerendag, het Zomerfeest, het Schaapscheerfeest, de
Kinderzwerfboekdag en Dierendag maar ook over het rookvrij maken van het
hele terrein 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. Haagse Dingen maakte een
mooi filmpje van de opening van het theehuis. Dit filmpje is net als enkele
interviews op ons YouTubekanaal te vinden. In enkele edities van de
Posthoorn verschenen interviews over onze minibibliotheek en over het
adopteren van dieren.
Folder
In maart 2019 verscheen een nieuwe folder. In het laatste kwartaal was
alweer een volgende editie nodig.
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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:

20.500
65
325

Het aantal uren besteed door vrijwilligers
Beheerders
11.000
Stagiaires
1.900
Theehuis
2.200
Onderhoud
900
Lessen
500
Activiteiten
1.500
Beheer tuinen
500
Bestuur
2.400
Ondersteuning
1.500
-------Totaal
22.400 uur
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Externe contacten
Onze externe contacten zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van de
boerderij. Het zijn contacten op het financiële en adviserende vlak.
Sponsors maken een groot deel uit van die contacten. Zij steunen ons met
geld en met materialen. De voeding en (medische) verzorging van van de
dieren en het onderhoud zou niet betaald kunnen worden zonder deze
steun.
Sponsors
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; Verhuurbedrijf Paul; Intertoys
Weimarstraat; Gamma Loosduinen; Hubo Loosduinen; Intertoys
Apeldoornselaan; Polak Groente En Fruit; Vishandel De Goede Oude Tijd; De
Kaasspecialist Loosduinen; Ing Bordercolly’s; Diertotaal; Albert Heijn
Houtwijk; Albert Heijn Escamplaan; Intertoys Loosduinen; Intertoys
Weimarstraat; Avonturia De Vogelkelder; Bouwmaat; Hofstad Lyceum;
Notariskantoor Heemskerk & Feijen; Stichting Anton Constandse; Jan
Knijnenburg; Escamps Kaashuisje; Jumbo Mieremet Volendamlaan;
Dierenkliniek De Duinen; Maison Kelder; Banketbakkerij Roodenrijs; 2Samen.
Samenwerking en Ondersteuning
Met onze sponsor 2SAMEN zijn wij een samenwerkingsverband gestart met
hun activiteitenbureau Kicks. Zij organiseren activiteiten voor hun

kinderdagverblijven op onze boerderij. Ook zijn er samenwerkingsverbanden
met Stichting Anton Constandse, Stichting Zorgroep De Inzet, REAKT en
Middin. Via deze instellingen doen hun cliënten aan dagbesteding 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.
Ook FONDS 1818 en De KONINKLIJKE HEIDEMAATSCHAPPIJ zijn voor onze
stichting ontzettend belangrijk. Zij ondersteunen ons financieel waar zij
kunnen, en geven zelfs ook bestuurlijke ondersteuning.
VERPLEEGHUIS HOUTWIJK ondersteunt ons o.a. met het verlenen van
vergaderfaciliteiten. Daarnaast ondernemen wij gezamelijk allerlei
activiteiten voor de bewoners. Zo gaan wij wekelijks met onze cavia’s bij hun
bewoners op bezoek. Dit doen wij ook bij verzorgingshuis FLORENCE.
Dierenambulance Den Haag en kleindiercentrum Het Knaaghof zijn
onmisbaar voor een kinderboerderij.
Een andere belangrijke samenwerkingspartner is Stichting BIZ ZKD. De
belangenvereniging voor de bedrijven op de bedrijventerreinen Zichtenburg,
Kerketuinen, Dekkershoek. Veel van onze sponsors komen daar vandaan. Wij
hebben van deze stichting al vijf jaar een gratis lidmaatschap gekregen.
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 stagiairs komen al jaren via
Lentiz Onderwijsgroep en het Wellant College hun stage op onze boerderij
doen.
1 mei 2020
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Interne organisatie
Het bestuur bestaat thans uit vijf personen. In september is er een nieuw
bestuurslid aangetreden die het penningmeesterschap heeft overgenomen.
De oude penningmeester is als bestuurlid aangebleven en heeft nu de
accommodaties onder zijn hoede. Het bestuur is tien keer bij elkaar geweest.
Naast de voorzitter kent het bestuur een secretaris, een penningmeester en
twee leden die zich naast de accommodaties bezig houdt met de stagiaires
en vrijwilligers. Het bestuur heeft vijf 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 en Activiteiten organiseert naast
de educatielessen door het jaar heen leuke activiteiten, zoals
Schaapscheerfeest, Zomerfeest, Boerendag, Dierendag en het
Sinterklaasfeest. 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.

beschikken we over vrijwilligers met bijzondere kennis die dan ook dankbaar
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. Daarnaast weten studenten
en scholieren onze boerderij te vinden voor een werk- of maatschappelijke
stage.

De stichting kan rekenen op zo’n 105 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
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Vrijwilligers
Uitbreiding van het team
Zonder vrijwilligers geen BuurtBoerderij De Nijkamphoeve. Ook in 2019 is
door hun inzet zowel de boerderij als het theehuis een favoriete plek voor
vele (buurt)bewoners en andere bezoekers. Omdat in 2019 het nieuwe
theehuis is geopend, hebben we in 2019 extra vrijwilligers geworven. Zo
konden we in het weekend rekenen op studenten van de Internationale
School die bij ons hun maatschappelijke stage liepen.
Werkzaamheden
Zij 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 104 voormalige schooltuintjes brengt ook het nodige werk met
zich mee. Mensen van de Stichting Anton Constandse hebben de kruidentuin
onder hun hoede genomen en zorgen ervoor dat de kruiden o.a. via het
theehuis verkocht worden. Onze imkers verzorgen de bijenvolken 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 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. Er is ook gezorgd dat alle gegevens
van de vrijwilligers voldoen aan de AVG.
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.
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Financiën
De stichting ontvangt haar inkomsten voor de exploitatie uit donaties,
adopties van dieren, sponsoring, opbrengsten vanuit het theehuis en vanuit
de activiteiten. Voor 2019 was de begroting € 46.500. De begroting is hoger
dan die van 2018. Dit komt door de extra vaste lasten voor het nieuwe
theehuis.

De jaarrekening voor 2019 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur op
13 april 2020.

2019 is helaas niet zo’n voorspoedig jaar geweest als de voorgaande jaren.
De problemen zijn ontstaan door een te ambitieuze start van het theehuis.
Door een verkeerde inkoop is in de eerste drie maanden weinig verdiend.
Daarnaast hebben we veel last gehad van het weer. Het was vaak te warm of
te nat.
Daarnaast bleek dat er na ingebruikname van het theehuis nog aanvullende
investeringen moesten worden gedaan. Zo kwam er een nieuwe
koffiemachine, een professionele afwasautomaat en diverse materialen om
aan de vereiste hygiëne te voldoen.
Wat betreft 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 2019 boven de begroting eindigde.
De uitgaven bleken echter moeilijker in de hand te houden. De post
dierenverzorging blijft onveranderd hoog. Het voer is duurder geworden en
ook de dierenarts is meerdere malen voor een bezoek aan de boerderij
geweest vanwege het ouder worden van de dieren. Hierdoor overstegen de
kosten de opbrengsten en leden we voor het eerst verlies.
1 mei 2020
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Conclusie en aanbevelingen
Alle mensen die de boerderij een warm hart toedragen hebben er in 2019
weer voor gezorgd dat de boerderij voor kinderen, hun ouders en ouderen
een plezierige plek was om te vertoeven. Niet in het minst door de opening
van ons nieuwe theehuis. Naast onze vrijwilligers, die het theehuis open
houden op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag zijn wij in
samenwerking met de Stichting Anton Constandse op de donderdagmiddag
Anton’s Kitchen gestart. Gerund door cliënten van Anton Constandse en met
een orginele menukaart. De proef liep in september en oktober en was zeer
geslaagd te noemen. Er komt zeker een vervolg in 2020. 2019 was een jaar
met tegenvallende financiële resultaten. Ons theehuis moet het hebben van
fraaie weersomstandigheden. Dit heeft er helaas aan ontbroken. Of het was
veel te heet. Of het was regenachtig weer. Ook de poging om het theehuis
open te houden in de voor ons altijd gesloten tijd (november tot april) is niet
geslaagd. Deze tijd is wel gebruikt om nieuwe activiteiten en vergaderingen
in onze huiskamer te houden. In het nieuwe jaar gaan wij proberen deze
huiskamer beter te benutten.

Onze imkers Lianne en Wim hebben in 2019 verschillende safari’s en
workshops georganiseerd. Informatie geven over het houden van bijen zal
ook in 2020 een belangrijke plaats gaan innemen in de samenwerking met
De Nijkamphoeve en het HAGA Ziekenhuis.
In 2020 zullen wij op de ingeslagen weg voort gaan om het dierenwelzijn op
een hoger peil te brengen. Onze dierenarts/vrijwilliger Marian Mensink
speelt hierin een belangrijke rol. Gezien de leeftijd van onze vrijwilligers is
continue aandacht voor de werving van nieuwe vrijwilligers een absolute
prioriteit.
Bovenstaande gaat uiteraard hand in hand met het op peil houden van ons
sponsoren bestand.
In 2020 zullen wij er weer alles aan doen om via de (sociale) media
BuurtBoerderij de Nijkamphoeve in al haar facetten onder de aandacht van
een groot publiek te brengen. 2 vrijwilligers, zetten zich hier met grote inzet
voor in.

Een klap voor ons allemaal en onze trouwe bezoekers was het overlijden van
Otje de boerderijkat. Hij overleefde de aanval van twee honden niet.
De verhuur van de voormalige schooltuintjes is een constante inkomstenbron
voor de boerderij. Een bedankje voor de tuinders van Anton Constandse, die
naast hun eigen tuintjes, de kruidentuin onderhouden en helpen bij het
algemene onderhoud is zeker op zijn plaats.

1 mei 2020

17

