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Sociaal jaarverslag 2018 

 

Boxtel, 01 april 2019 

Het jaar 2018 was voor de kinderboerderij Boxtel een bewogen jaar. Er werden vele 

initiatieven gerealiseerd met hard werken door de vrijwilligers en Cello-cliënten. 2018 kende 

ook een tamelijk groot verloop onder de vrijwilligers die al vele jaren actief waren, wegens 

verhuizing, gewijzigde gezinssamenstelling of andere privé omstandigheden. Er werd volop 

genoten door de bezoekers. Hoewel er geen tellingen van zijn, wordt er een groeiend aantal 

bezoekers ervaren. Activiteiten in de beweeg- en generatietuin hebben daarin mede een rol 

gespeeld. De boerderij is daarmee in toenemende mate een rol voor ouderen gaan spelen. 

De financiële positie is robuust en tevredenstellend. Wederom een prestatie van formaat ! 
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Bestuurlijk: 
 

Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit 7 ingeschreven bestuurders. Alle, voor een 

kinderboerderij belangrijke en te onderscheiden verantwoordelijkheden, zijn in 2018 

bestuurlijk belegd en uitgevoerd. Per 31 december vertrok de penningmeester A. van Uden 

vanwege verhuizing naar een gemeente buiten Boxtel. Met hem is overeengekomen dat hij 

de jaarrekening 2018 zal opstellen en afronden met een accountantsverklaring. Zijn taak 

werd ad interim overgenomen door de secretaris A. Huinink. Een vacaturestelling is 

uitgedaan. 

Het secretariaat werd, ad interim, belegd bij het bestuurslid R. Chadwick. 

Educatie, wet- en regelgeving en bedrijfsvoering hebben, net als het jaar daarvoor, teveel 

beslag gelegd op de bestuursleden. Veel uitvoeringstaken moesten noodgedwongen worden 

uitgevoerd door deze bestuursleden. Daarmee werd de spankracht van de organisatie als 

geheel overschreden. De inbreng van deze ondersteuning is een voor de kinderboerderij 

zeer ongewenste situatie en vereist een organisatorische aanpassing. Het bestuur heeft een 

nieuwe organisatie met functies, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

beschreven en deze, met de financiële consequenties, voorgelegd aan de subsidient. Bij het 

niet invullen van de financiële behoeften zal naar verwachting een negatieve aanpassing van 

de boerderijactiviteiten moeten worden doorgevoerd. Vooralsnog staat de wijziging van de 

organisatie, beschreven in het ingediende notities ‘Nieuwe organisatiestructuur 

Kinderboerderij Boxtel’ en de ‘Functionele organisatie Kinderboerderij Boxtel 2019’, op de 

uitvoeringsagenda 2019. 

Het beheer en klein onderhoud van de beweeg- en generatietuin is op het beoogde niveau 

uitgevoerd. De doelstellingen die gezamenlijk waren belegd tussen gemeente, buurt en 

stichting zijn bereikt. De tuin wordt frequent gebruikt en ligt er altijd prachtig bij.  

Besluiten van het bestuur van de stichting Kinderboerderij Boxtel zijn gedurende het hele 

jaar 2018 bij algemene stemmen genomen. 

Bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats en worden in notulen vastgelegd. Inzicht 

in de financiële huishouding is voortdurend beschikbaar. Administratieve verwerkingen 

vinden binnen een week plaats. Er is een strikt en voortdurend toezicht op kasgeld. 

Er hebben zich geen onregelmatigheden of incidenten voorgedaan. 

Het bestuur heeft extra financiële middelen moeten inzetten om aan de gewijzigde 

veiligheids- en hygiëne-eisen te kunnen voldoen. Het gemeentelijke subsidiebedrag is sinds 

2008 ongewijzigd gebleven. Echter, de extra kosten van de bedrijfsvoering 

(personeelskosten, prijsindexering, ontwikkeling voerprijzen, huur etc) geven extra druk op 

het bedrijfsresultaat. Het kostenbewust beleid van het bestuur heeft in 2018 toch nog 

geresulteerd in een positief resultaat met de kanttekening dat bestuursleden vaak aan 

oneigenlijke uitvoeringstaken bijdroegen.  
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Strategische doelstellingen 2018 
 

Het bestuur heeft de doelstellingen uit 2016 in 2017 bijgesteld en aangevuld in brieven en 

notities. 

Om de toekomst van de kinderboerderij Boxtel veilig te stellen is een beleidsplan geschreven 

dat is opgenomen in het voorstel convenant tussen de gemeente Boxtel en de stichting 

kinderboerderij Boxtel. Dit is ter besluitvorming bij de gemeente Boxtel ingediend.  

In 2018 heeft er een verdere aanscherping van veiligheids- en hygiëneregels voor de 

kinderboerderij plaatsgevonden. De handhaving wordt door het bestuur als een prioriteit 

gezien. Er zijn daarvoor aanpassingen in de bedrijfsvoering en het onderhoud gebouwen 

doorgevoerd.  

In de voorgestane organisatievorm zijn taken en verantwoordelijkheden nog stringenter 

belegd. De organisatievorm paste niet meer in de vereiste maatschappelijke rol van de 

kinderboerderij. 

 

Uitvoering: 
 

1. Het vergroten van de sociale cohesie in de wijk Boxtel-Oost: 

a. De kinderboerderij een ontmoetingsplaats voor kinderen én ouderen te laten 

zijn 

b. Het faciliteren van de bezoekers van de beweeg- en generatietuin. 

c. Het beheer van de beweeg- en generatietuin en begeleiding van de daartoe 

behorende vrijwilligers. 

2. Educatie  

a. Focus op belevingsaspecten voor de onderwijsgroepen 1 t/m 4 basisonderwijs 

(natuur en milieu). 

b. Facilitering van 7 stageplaatsen, zowel kort als langdurig. 

3. Partneroverleg met de stichtingen De Rots en Walnoot. 

4. Deelname aan bestuurlijke overleggen in het kader van vrijwilligersagenda en 

ouderenagenda van de gemeente Boxtel en met besturen van andere lokale 

organisaties/verenigingen/stichtingen. 

5. Dierenbeleidsplan. 

6. Deelname Boxtel-Oost dag i.k.v. sociale cohesie. 

7. Organisatie realisatie dwarsdeelschuur. 

Voortkomend uit deze keuzes werden de volgende projecten in uitvoering genomen: 

1. Aanbieden en uitvoeren van activiteiten voor een ‘huiskamer’-functie voor ouderen in 

het bijzonder. In oprichting is de deelname aan het project ‘Dagje thuis’ waarover 

Contour de Twern (CdT) regie voert. Het bestuur is kritisch op de regie van CdT. 

2. Veelvuldig gebruik van de educatieruimte voor het uitvoeren van 

belevingsarrangementen voor de onderbouw het basisonderwijs. In totaal hebben 15 

klassen deelgenomen. 
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3. Ten behoeve van de concretisering van de dwarsdeelschuur d.t.v. de stichting 

Brabant Boerderij zijn diverse overleggen gevoerd met architecten, gemeente Boxtel 

en een bouwbedrijf. De afronding van het overleg zal in 2019 vooralsnog resulteren in 

de concrete oplevering. 

4. Focus op duurzaamheid in de bedrijfsvoering. De boerderijwerkzaamheden werden in 

optimale openheid uitgevoerd als een voorbeeld van verantwoord natuur- en 

milieubeheer. 

5. Instandhouding van de 100% VOG-procedure voor de vrijwilligers. 

6. Periodiek uitwisselingsoverleg met de Rots en Walnoot. 

7. Het ‘rookvrij’ maken van de boerderij en het terrein. 

8. De keuze van boerderijdieren is gebaseerd op: 

a. Knuffelbaarheid 

b. Inlandse rassen 

c. Veiligheid verzorgers en bezoekers. 

 

Personeel en vrijwilligers 
 

2018 kende ook een tamelijk groot verloop onder de vrijwilligers die al vele jaren actief 

waren, omreden van verhuizing, gewijzigde gezinssamenstelling of andere privé 

omstandigheden.  

De stichting heeft in deeltijd een vaste medewerker in dienst die activiteiten op de boerderij 

initieert en begeleidt. Daarnaast zijn twee medewerkers via de WSD gedetacheerd in de 

functies van boer en boerin. De aangescherpte veiligheids- en hygiëne-eisen hebben 

genoodzaakt om extra uren voor schoonmaak in te huren (bij de WSD). Dat heeft extra 

financiële lasten veroorzaakt.  

Het aantal benodigde vrijwilligers is thematisch gegroeid ten behoeve van de beweeg- en 

generatietuin en de educatie.  

Het aantal vrijwilligers is en blijft een punt van voortdurende zorg. Op een groeiend aantal 

taken moesten de medewerkers en bestuursleden de ‘gaten’ in de planning van vrijwilligers 

invullen. De vergrijzing onder de vrijwilligers voorspelt voor 2019 een nog groter probleem. 

Het bestuur heeft in 2018 met grote inzet deelgenomen aan de vrijwilligersagenda die was 

georganiseerd door de gemeente Boxtel en CdT. De daarin vastgestelde communicatie-

activiteiten en een verhoogde aandacht voor de digitale en sociale werving werden gezien 

als extra inzet voor het werven van capaciteit en daarom van groot belang gezien door het 

bestuur. Er is frequent en intensief contact met de vrijwilligerscentrale CdT. 

De druk op personeel en vrijwilligers is mede aanleiding geweest voor het bestuur om de 

personele organisatie nog eens kritisch te bezien.  Dit heeft geleid tot een bijgesteld 

organisatieplan waarbij de financiële consequenties zijn voorgelegd aan de 

portefeuillehouder binnen het gemeentebestuur. 

In 2018 zijn alle bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers in het bezit van een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG). Er is een vertrouwenspersoon actief geweest. In 2018 hebben 

zich geen incidenten onder of met de betrokkenen voorgedaan. 

Er is 3 keer een vrijwilligersvergadering gehouden met deelname van personeel en bestuur.  
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Er is maandelijks personeelsoverleg geweest met deelname van personeel, bestuur en 

leidinggevenden van Cello.  

Gedurende het hele jaar hebben 8-10 cliënten van Cello onder begeleiding in de vorm van 

dagbesteding ondersteunende activiteiten op de boerderij uitgevoerd. Het betrekken van 

deze mensen bij alle activiteiten op en van de kinderboerderij is een voorwaarde en 

structureel geweest. De verhoogde eisen van veiligheid en hygiëne hebben ook gevolgen 

voor de inzet van cello-cliënten en zijn daarom onderwerp van overleg met de Cello-leiding. 

Als blijk van waardering voor hun inzet, zijn attenties vertrekt aan allen die actief zijn op de 

boerderij. Ook hebben bestuursleden daarom voor de vrijwilligers, personeel en Cello-

cliënten een groots diner georganiseerd en bereid. 

Door de boer werden verschillende stagiaires op locatie praktisch begeleid bij hun MBO-

afstuderen. 

 

Dieren. 
 

Er is begonnen met het uitvoeren van een nieuw dierenbeleidsplan. De norm van de vSKBN 

is daarin leidend. 

Een checklist hygiëne- en infectiepreventie is uitgevoerd en heeft geleid tot een lijst van 

prioriteiten en bijstellingen in de uitvoering. 

In april werd de ophokplicht voor het pluimvee opgeheven. We zijn er wederom in geslaagd 

om in 2018 het ‘Certificaat zoönose verantwoord bedrijf’ te ontvangen. 

Er zijn geen bijt- of prikincidenten op de boerderij geweest.  

 

Sponsoring. 
 

Er is een aanvraag voor het coöperatief dividend van de Rabobank ingediend die werd 

gehonoreerd met een bijdrage voor de inrichting van de dwarsdeelschuur. Een plan voor 

sponsorwerving voor deze dwarsdeelschuur is opgesteld en de uitvoering ervan wacht op de 

definitieve goedkeuring tot bouwen van het gemeentebestuur. 

Er zijn verschillende kleine donaties van particulieren en scholen ontvangen. 

 

Educatie. 
 

Het plan van de natuur en milieueducatie op de kinderboerderij is succesvol ingevoerd. 15 

klassen uit de onderbouw van verschillende Boxtelse scholen, waaronder ook het bijzonder 

onderwijs, hebben aan de belevingsarrangementen deelgenomen. De onderwerpen zonne-

energie, waterzuivering, rioolgebruik en de natuur in voor- en najaar zijn met veel 

enthousiasme door de kinderen ontvangen. De belevingsarrangementen worden door de 
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leerkrachten als ‘zeer goed’ geëvalueerd. De kinderen gingen trots met een diploma thuis 

hun opgedane kennis delen.  

Voor de continuering van dit succesvol project is een structurele aanvulling van het aantal 

vrijwilligers nodig.  Dat is mede aanleiding geweest voor het hernieuwde organisatieplan. 

 

Gebouwen en terrein 
 

Er is weer veel tijd geïnvesteerd in de voorbereidingen voor de plaatsing van een historische 

dwarsdeelschuur. De toezegging voor de financiering werd door het gemeentebestuur 

gedaan. Na intensief overleg met de architect van de stichting Brabantse Boerderij werd een 

geschikte schuur verworven. 

Het vervolg, waaronder de 

aanbesteding, hebben lang op 

zich laten wachten. Dat heeft 

ook geleid tot vertraging in de 

sponsorwerving van de 

stichting. Het is wachten op 

het moment dat de gemeente 

Boxtel als eigenaar het 

startsein voor de plaatsing 

geeft. De voorbereiding voor 

de sponsorwerving is afgerond 

en de actie begint zodra de gemeente Boxtel de aanbesteding heeft goedgekeurd. 

Door velen is hiervoor heel veel werk verzet. 

 

Bedrijfsresultaat. 
 

Het  jaar 2018 werd in de boekhouding met een gering positief resultaat afgesloten. Voor het 

jaar 2017 werd door het gemeentebestuur, op basis van een verantwoording, een 

vaststelling gegeven.  

 

ICT en AVG. 
 

Er hebben zich binnen de ICT geen incidenten voorgedaan. Er is een printer vervangen. 

Alle elementen van de administratie van de kinderboerderij zijn op elementen van AVG 

gescreend en daar waar nodig bijgesteld. Het jaar 2018 is AVG-proof afgesloten. Het 

personeel en de vrijwilligers zijn hierover geïnformeerd en het AVG-protocol is integraal op 

de website geplaatst. 
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Communicatie. 
 

De stichting heeft een actief communicatiebeleid gevoerd. De frequentie van berichtgeving 

op de website, Facebook en Instagram is hoog. Een aantal vooraankondigingen resulteerden 

in krantenberichten van Brabants Centrum en Brabants Dagblad. In de Boxtel-Oost krant 

wordt een vaste rubriek gevuld.  

Het aantal unieke 

bezoekers van de website 

was in 2018: 8888. 

Zaterdag 15 september 

2018 was met 129 

bezoekers de drukste dag, 

zaterdag 17 januari 2018 

met 1 bezoeker de 

rustigste. Op Facebook 

heeft de kinderboerderij 

ruim 900 volgers. 

Per twee maanden wordt 

door personeel en vrijwilligers een Boerderij Post uitgebracht voor personeel en vrijwilligers. 

Onderzocht wordt of dit kwaliteitsdocument ook onder andere (bestuurlijke) doelgroepen kan 

worden verspreid.  
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Activiteiten. 
 

Zie de aangehechte bijlage ‘Kalender 2018’. 

 

 

 

 

 
Kalender 2018 
 
Januari:   -nieuwjaarsreceptie met afscheid José Poort 
Februari:  -zadotheek 
  -vogelvoer maken 
  -start educatie 
Maart:   -NL-doet 
  -lentestukjes maken 
April:  -schapen scheren 
  -start kinderzwerfboek 
  -paaseieren maken 
Mei:   -ponyrijden 
  -enquête onder bezoekers door stagiaire 
Juni:   -insektenhotel maken 
Juli:   -dubbeltjesmarkt 
Augustus:  -dubbeltjesmarkt 
  -voorleesuurtje 
September:  -Boxtel oost dag  
  -kinderzwerfboekenhoek gereed 
Oktober:  -halloween  
  -dierendag 
November:  -Sinterklaas 
December:  -Kerststukjes 
  -kerstbrunch Cello 
  -aanvang ‘boerderij in het licht’ 
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Kijk op www.kinderboerderijboxtel.nl/ Facebook! 

http://www.kinderboerderijboxtel.nl/

