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Jaarverslag 2019 Kinderboerderij ’t Dijkweitje

Lustrum:
Op 4 oktober 2019 bestond de kinderboerderij 5 jaar.
Het 3-koppige (vrijwillige, onbezoldigde) bestuur heeft voor de vrijwilligers, de sponsoren en de
bezoekers een aantal festiviteiten georganiseerd om dit lustrum te vieren.
De Dijkpoorter, de voormalige huis-aan-huis krant van Hattem, reserveerde een aantal
middenpagina’s speciaal voor het lustrum van Kinderboerderij ’t Dijkweitje. Met prachtige foto’s en
verhalen werden de kinderboerderij en de vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Vrijwilligers, stagiaire en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:
In 2019 waren ongeveer 20 vrijwilligers werkzaam bij de kinderboerderij. Zij verzorgden de flora en
de fauna en ontvingen de bezoekers gastvrij. Ze deden dit zo goed, dat de bezoekers veel
complimenten gaven!
Dankzij de inzet van de vrijwilligers was de kinderboerderij dagelijks geopend van 10-17 uur en op
zondag van 11-17 uur.
Nieuwe vrijwilligers worden verzocht te voldoen aan een aantal omgangsregels en dienen een eigen
verklaring aangaande gedrag te ondertekenen. Deze regels zijn expliciet opgenomen op de website
van de kinderboerderij.
In 2019 heeft een derdejaars student Bedrijfsleider Dierverzorging een aantal maanden dagelijks
stage gelopen, welke ze in 2020 met goed gevolg heeft beëindigd.
Twee jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn in 2019 begonnen als vrijwilliger. In
eerste instantie samen met een eigen begeleider en een vrijwilliger van de kinderboerderij.
Inmiddels zijn ze beiden zeer gewaardeerde, zelfstandig werkende vrijwilligers.

De dieren:
Varkens: de drie varkens maken het goed. Het hangbuikzwijntje is soms wat knorrig naar mensen
toe. Dit houden we goed in de gaten.
Kippen: een uitbraak van bloedluis en pootmijten is goed onder controle gekomen.
In 2019 zijn een paar konijntjes overleden, waarschijnlijk aan een virusziekte, ondanks vaccinatie.
De twee alpaca’s maken het goed, evenals de inmiddels zeer oude pony van 27 jaar.
Bij de schapen is een aantal maanden een leen-ram gekomen: deze heeft er voor gezorgd dat in 2019
zeven lammetjes zijn geboren. Daarvan zijn de vier rammetjes later in het jaar weggegaan. De drie
(witte) ooien zijn aangehouden.
Bij de geiten zijn vier lammeren geboren. De drie vrouwelijke geitjes zijn aangehouden.
In december 2019 is één geitje overleden.
Zoals elk jaar zijn de geiten en de schapen gevaccineerd tegen Q-koorts.
De twee ezels maken het goed. In 2019 is er tijdelijk een ezel hengst bij hen te logeren geweest in de
hoop op veulens in 2020.
De cavia’s leven een prettig leven in hun houten “kota”.

Duurzaamheid:
In 2019 heeft Kinderboerderij ’t Dijkweitje extra zonnepanelen gekregen van El-tec, het bedrijf van
Dick Stoppelenburg. Ook een accu is daarbij geïnstalleerd, zodat de energie opgeslagen kan worden
voor gebruik op een later tijdstip. Hierdoor is de kinderboerderij volledig zelfvoorzienend geworden
qua elektriciteit.

Bouwdorp:
Op het terrein naast de kinderboerderij is in augustus 2019 voor de tweede maal het bouwdorp
georganiseerd voor ruim 110 kinderen uit Hattem. Omdat de bestuursleden van de kinderboerderij
uit naam van Rotary Hattem-Heerde ook het bouwdorp organiseerden, is er een goede
samenwerking tussen de kinderboerderij en het bouwdorp ontstaan.



Financieel:
In 2019 zijn er flinke opbrengsten geweest van de Club van 100, van Rotary Hattem-Heerde, van de
Lions en van de Rabo bank. Het spaarvarken dat op de kinderboerderij staat en de individuele giften
van particulieren via de bank zijn ook een belangrijke inkomsten bron.
Het Wecycle programma, waarbij de kinderboerderij defecte elektrische apparatuur inzamelt, heeft
250 euro opgebracht in 2019.
Er is met kinderopvang Partou een goede win-win situatie: zij houden hun peuterfeest elk jaar gratis
op de kinderboerderij en schenken de opbrengst van de kerstmarkt aan de kinderboerderij. Ook in
2019 is dit zo gegaan.
Een verloting van door winkeliers ingebrachte cadeaus onder de bezoekers van de kinderboerderij,
georganiseerd door de vrijwilligers tijdens het lustrumfeest, leverde een substantieel geldbedrag op.
De opbrengst van oliebollen-verkoop, gebakken door een van de vrijwilligers, is ook ten goede
gekomen aan de kinderboerderij.

We kunnen concluderen dat vele mensen Kinderboerderij ’t Dijkweitje een goed hart toedragen en
dat laten blijken door complimenten en door financiële giften.
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2019 31 december 2018

€ € € €
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.703 8.571

Vlottende activa

Voorraden 2.000 2.000

Vorderingen

Overlopende activa 645 639

Liquide middelen 15.701 10.570

20.049 21.780

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Overige reserve 19.649 21.380

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 400 400

20.049 21.780
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018

€ € € €

Baten
Sponsorbijdragen 6.567 7.081
Giften en donaties 3.602 2.192

10.169 9.273

Lasten
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen 6.868 6.867
Huisvestingslasten 902 1.411
Lasten levende have 2.114 2.736
Algemene lasten 2.016 1.867

Totaal van som der kosten 11.900 12.881

Totaal van netto resultaat -1.731 -3.608

Resultaatbestemming

Overige reserve -1.731 -3.608

Door KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V. te Wezep is d.d. 4 augustus
2020 een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening 2019 afgegeven. 
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2.3 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

€ €
Baten

Sponsorbijdragen 6.567 7.081
Giften en donaties 3.602 2.192

10.169 9.273

Sponsorbijdragen

Rotary 1.000 1.000
Lionsclub 1.000 1.000
Club van 100 1.100 2.100
WeCycle 250 250
Rabobank 2.267 2.731
Gemeente Hattem 450 -
Bultman Hartholt 200 -
Elabo 200 -
Produco RZW 100 -

6.567 7.081

Huisvestingslasten

Betaalde huur 260 256
Onderhoud gebouwen 372 786
Vaste lasten 270 369

902 1.411

Algemene lasten

Website 109 112
Verzekeringen 768 711
Banklasten 193 194
Vrijwilligerslasten 691 775
Algemene lasten 255 75

2.016 1.867
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