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Missie
Het aanbieden van een veilige, educatieve en recreatieve omgeving voor kinderen van
alle leeftijden, waarin kan worden kennisgemaakt met een groot aantal verschillende
dieren en kennis kan worden vergaard over milieu, land- en tuinbouw, biologische
producten en waar binnen een respectvolle houding wordt gestimuleerd ten opzichte
van de natuur.

Doelstellingen
-

-

Het vervullen van een zo breed mogelijke sociaal maatschappelijke functie voor
inwoners van de gemeente Stichtse Vecht en omstreken;
Het vergroten van het bezoekersaantal van 35.000 naar 50.000 per jaar in 2016;
waaronder tenminste 7.500 unieke bezoekers
Uitbreiding van de voorlichtende rol over het houden en verzorgen van recreatiedieren;
Vervullen van een educatieve rol voor basisscholen inclusief lesmateriaal en voorlichting
op locatie;
Het bieden van een leerzame recreatieve dagbesteding voor:
a. (ouders met) kinderen
b. bejaarden
c. mensen met een lichamelijke of psychische beperking
Het stimuleren van een gezonde levenswijze door spel, beweging en voeding
Ruimte bieden voor vrijwilligerswerk;
Het bieden van een werkervaringsplek aan stagiaires vanuit diverse relevante
opleidingen;
Het bieden van een werkplek aan mensen met een beperking.

Voorwaarden
-

Gratis toegankelijkheid
Goede bereikbaarheid
Hoge normen op het gebied van hygiëne en diervriendelijkheid
Opening: 7 dagen per week, met uitzondering van de beide Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag
Tijden:
1 Maart tot 1 November
1 November tot 1 Maart
Maandag t/m Vrijdag 9.00-17.00
Maandag t/m Vrijdag 9.00-16.00
Zaterdag en Zondag 9.30-16.30
Zaterdag en Zondag 9.30-16.00

Organisatie
Stichting
Kinderboerderij
Maarssen
(KvK 41185514)

Beheerder
Chris Ester

Bestuur

Vrijwilligers

Stagiaires

Dagelijkse leiding
De beheerder, Chris Ester, is volledig verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken op de kinderboerderij en het initiëren en uitvoeren van verbeterprojecten
Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 personen die zonder daarvoor een vergoeding te
ontvangen een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de werkzaamheden (voorzitter/
penningmeester/secretaris)
Overlegstructuur
De overlegstructuur is informeel. Het stichtingsbestuur en de beheerder overleggen de
lopende projecten en de financiële voortgang in een maandelijkse overlegvergadering.
Stagiaires
Het werken met stagiaires is onontbeerlijk voor de kinderboerderij. Stagiaires werken
een x-aantal uren op basis van een stageovereenkomst die door beide partijen wordt
ondertekend.

Voor het plaatsen van stagiaires wordt o.a.
samengewerkt met het Auris College, Wellant
College, Groenhorst College en Helicon Dordrecht.
Op dit moment zijn er voldoende stagiaires
aanwezig op het gebied van dierenverzorging en
onderhoudswerkzaamheden.
Vrijwilligers
Vrijwilligers werken op basis van een
vrijwilligersovereenkomst. Het is gewenst dat de
meeste vrijwilligers zich gedurende een termijn van
tenminste 12 maanden verbinden aan één of
meerder doelen van de kinderboerderij.
Vrijwilligerswerk kan projectmatig zijn of op
inroepbasis.

Financiële begroting
De inkosten van de Kinderboerderij rusten op veir peilers:
1. Subsidie van de gemeente Stichtse Vecht
2. Particuliere donaties
3. Sponsoring door bedrijven
4. Inkomsten uit catering en verkoop van producten
De betreffende bedragen worden verantwoord in het
financieel jaaroverzicht dat op de website wordt
gepubliceerd.

Transparantie
De kinderboerderij streeft maximale transparantie na in de exploitatie. Dit is met name
essentieel om een groot draagvlak te creëren en te handhaven op het gebied van
fondsenwerving. Alleen bij een transparant financieel beleid zal het vertrouwen groeien
dat de fondsen ook daadwerkelijk 100% ten goede komen aan de kinderboerderij.

Huisvesting
-

Het terrein waarop de kinderboerderij is gevestigd staat kadastraal bekend als
Gemeente Maarssen, Sectie C, nr 01679 en is ca. 4 hectare groot. De kinderboerderij
heeft geen officieel/postadres.
- De aanwezige opstallen zijn:
A. Hoofdgebouw
B. Hooischuur
C. Diverse dierenhokken

Vervanging van het hoofgebouw
Veel van de opstallen zijn sterk verouderd en hebben achterstallig (groot)
onderhoud. Nieuwbouw zal een duurzamer en groter karakter moeten hebben. Begin
2015 zal een nieuw haalbaarheidsonderzoek naar de eventuele nieuw/herbouw van
het hoofdgebouw (en een eventuele uitbreiding hiervan) worden uitgevoerd. Te dien
aangaande moeten de eventuele bouwkundige beperkingen van de zijde van de
gemeente eerst in kaart worden gebracht.

Faciliteiten
Het ontbreekt aan een aantal essentiële nutsvoorzieningen, waaronder gas en kabel.
Op basis van bedrijfssponsoring zal in het 1e kwartaal van 2015 een Wi-Fi verbinding tot
stand worden gebracht. Hiermede komt internet beschikbaar, hetgeen de
implementatie van webcam video surveillance (veiligheid en publiciteit) en
pinbetalingen voor de horeca in de algemene ruimte faciliteert.
Met het oog op de eventuele herbouw van de hoofdruimte is het gewenst dat er een
gasvoorziening wordt geïnstalleerd. Hierover zal contact worden opgenomen met één of
meerdere energiebedrijven.
Op dit moment heeft de kinderboerderij geen duidelijk adres, postcode en huisnummer.
Op korte termijn zal contact worden opgenomen met de bevoegde instanties om dit te
realiseren.

Demografische data gemeente Stichtse Vecht
Uit de leefstijl enquette blijkt dat de inwoners van de gemeente Maarssen in de
categorie dagrecreatie hoog scoren als het gaat om het bezoeken van een
kinderboerderij en speeltuin. De index is voor de kinderboerderij 157% (!) en speeltuin
128% t.o.v. het landelijk gemiddelde. Dat de kinderboerderij dus een functie heeft is
hiermede genoegzaam bewezen.
De gemeente Stichtse Vecht heeft circa 64.000 inwoners, die volgens leeftijd als volgt
zijn te categoriseren:
0 - 14 jaar:
18%
11.494
15 - 24 jaar:
11%
7.024
25 - 44 jaar:
23%
14.687
45 - 64 jaar:
31%
19.795
65 plus:
17%
10.855
Uitgaande van een geschatte gemiddelde gezinssamenstelling van 3 personen, bestaat
de jongerendoelgroep voor de kinderboerderij inclusief ouders en verzorgers uit circa
20.000 personen.

Jaaractiviteiten
De kinderboerderij kent een aantal vaste waarden op het gebied van activiteiten en
evenementen. Mede op basis van de recente ervaring bij de Christmas Fair, is het
wenselijk om zoveel als mogelijk de evenementen volledig onder eigen beheer te
organiseren. Te denken valt aan een tweemaandelijkse frequentie waarbij kan worden
gekozen uit diverse events waarvan de haalbaarheid op dit moment wordt beoordeeld.

Catering
Catering is een belangrijke bron van inkomsten voor de kinderboerderij. Door de openstelling
van de ontvangstruimte is het belang hiervan als mogelijke kasstroom verder toegenomen.
Doordat wij op zeer korte termijn pinbetalingen kunnen faciliteren zal de omzet kunnen
toenemen.
Persoonlijke evenementen
De kinderboerderij is beschikbaar als locatie voor persoonlijke feesten zoals verjaardagspartijtjes
en dergelijke. Voorwaarde is dat hiervoor een vergoeding wordt betaald en dat de catering
volledig in handen is van de KB. Wij zullen een prijslijst samenstellen en de mogelijkheid
onderzoeken om de werkdruk die hieruit voortvloeit te verleggen naar vrijwilligers.

Donateurs
Particuliere donateurs schenken per jaar ongeveer € 10.000 aan de kinderboerderij. De
verhoging van particulieren bijdragen zal vooral kunnen plaatsvinden via de verkoop van
merchandising (kalenders / kerstkaarten / t-shirts).
Donateur programma
We zullen zo spoedig mogelijk een donateurs programma introduceren, waarbij mensen zich
kunnen registreren

Adopteer een dier actie
We hebben al de adopteer een kip actie. Te denken valt aan de uitbreiding van deze actie.

Duurzaamheid en maatschappelijke
verantwoordelijkheid
De kinderboerderij wil een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jeugd van 3
– 18 jaar en het welzijn van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Op de
kinderboerderij is een veelvoud van taken beschikbaar. Deze taken kunnen een bewijsbaar
opvoedkundig en zelfs therapeutisch effect hebben, mits de uitvoering op de juiste wijze wordt
begeleid.
De kinderboerderij neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dit uit zich
onder andere ook door een effectief milieubeleid en voorlichting hierover aan bezoekers en
belanghebbenden.

Niet tot de werkzaamheden behorende officieuze taken
De kinderboerderij voert een groot aantal officieuze taken uit die naast veel tijd ook geld
kosten. Er staat geen enkele vorm van vergoeding tegenover deze werkzaamheden die door de
beheerder uit pure dierenliefde en coulance worden uitgevoerd. Zoals de eerste opvang en
bemiddeling plaatsing asieldieren. Per jaar worden om uiteenlopende redenen tussen de 1500
en 2000 dieren aangeboden aan de kinderboerderij. De beheerder bemiddeld in veel gevallen
om voor deze dieren een huis te vinden. De meeste aanvragen moeten worden afgewezen
omdat dit een dagtaak zou zijn om bij te houden. Helaas worden met regelmaat dieren bij de
kinderboerderij gedumpt. Voor deze groep dieren voelt men zich verplicht om opvang te
regelen, alhoewel dit eigenlijk uitstijgt boven de verantwoordelijkheid en begroting van de
kinderboerderij. In het lopende jaar zal gezocht worden naar een oplossing voor deze
problematiek.

