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1. Algemene gegevens
De Stichting Kinderboerderij Uden is statutair opgericht op 26 april 1982, staat ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 41081971 en is ANBI-erkend onder RSIN-nummer
8001.23.153.
De Stichting beheert de Kinderboerderij Uden gelegen aan de Artillerieweg 3 te Uden. De grond
aan de Artillerieweg wordt gehuurd van de gemeente Uden.
De kantine, kantoorruimte en ontmoetingsruimten worden gehuurd van Stichting De Groenhoeve,
in welke Stichting de Kinderboerderij Uden eveneens vertegenwoordigd is.
De Kinderboerderij Uden is in essentie een vrijwilligersorganisatie.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
•
•

De heer J.P.L. van den Brule, voorzitter
De heer T.H.S.M. Beuker, penningmeester
Mevrouw A.J.F. Rotteveel - van den Heuvel, secretaris
Mevrouw A.G.M. Kuypers - Verwegen, lid
Mevrouw J.J.H. Augenbroe - Willems namens BrabantZorg/Carrousel Groen

De dagelijkse leiding van de Kinderboerderij is in handen van beheerder mevr. Silvie Theunissen.
De Kinderboerderij heeft een Samenwerkingsovereenkomst met BrabantZorg/Carrousel Groen.
In het kader van deze overeenkomst zorgt BrabantZorg/Carrousel Groen voor een deskundige
beheerder op alle werkdagen door de week (dus niet op de erkende feestdagen).
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2. Organisatie
Bestuur - beheerder - BrabantZorg/Carrousel Groen - IBN - vrijwilligers - jeugdleden - stagiaires vergaderingen - openingstijden.
Bestuur
De actuele samenstelling van het bestuur is vermeld op pagina 2, paragraaf 1.
• De heer J.P.L. van den Brule is voorzitter van het bestuur. Hij is tevens lid van het bestuur van
de Stichting De Groenhoeve. Als voorzitter van het bestuur van de Kinderboerderij geeft hij
leiding aan de beheerder. Tweewekelijks heeft de voorzitter overleg met de beheerder en de
overige bestuursleden over de lopende zaken. Hij onderhoudt de contacten met het onderwijs.
Samen met de andere bestuursleden onderhoudt hij de contacten met de gemeente. Daarnaast
voert hij overleg met de technische dienst over de onderhouds- en bouwwerkzaamheden.
• De heer T.H.S.M. Beuker is penningmeester. Hij stuurt de administratie aan op financieel
gebied en verzorgt de gehele financiële administratie. De penningmeester is als zodanig
tevens verantwoordelijk op het gebied van fondsenwerving, waarmee de Kinderboerderij in
staat is om de gewenste projecten uit te voeren. Public Relations valt eveneens onder
verantwoordelijkheid van de penningmeester. In de loop van 2019 heeft hij op PR-gebied
ondersteuning gekregen van de heer P.K. Noy met de bedoeling dat de heer Noy de gehele PR
op zich neemt.
• Mevrouw A.J.F. Rotteveel voert het secretariaat. Zij verzorgt alle notulen van de stichting
(bestuursvergaderingen, werkoverleg en vrijwilligersvergaderingen) en voert de redactie van
het blad ‘Nieuws voor onze Vrienden’. Daarnaast verzorgt zij regelmatig kantinediensten in
het weekend. Tevens is zij betrokken bij educatieve activiteiten voor basisschoolleerlingen.
• Mevrouw A.G.M. Kuypers heeft zich, naast de verdere ontwikkeling van educatief materiaal
(leskisten) en met feitelijke educatieve activiteiten, veel beziggehouden met de dagelijkse
aansturing op de Kinderboerderij. Ook de werving en aansturing van de jeugdvrijwilligers
vallen onder haar verantwoordelijkheid. Daarnaast is zij actief op het gebied van het
dierenbeleid en belast met de inkopen voor de kantine.
(Dagelijks) beheer
De dagelijkse leiding van de Kinderboerderij ligt in handen van een beheerder die (budgetneutraal)
bij en voor de Kinderboerderij werkzaam is. Een bevoegd en bekwaam beheerder is noodzakelijk
om de Kinderboerderij op een verantwoorde manier open te kunnen stellen voor het publiek. De
aansturing en begeleiding van de vrijwilligers, stagiaires en overige medewerkers vraagt
deskundigheid. Daarnaast moeten de dierengezondheid en het dierenwelzijn gewaarborgd blijven.
BrabantZorg/Carrousel Groen
Carrousel Groen is een onderdeel van BrabantZorg en bestaat uit een aantal onderdelen van
waaruit dienstverlening wordt geboden door mensen met een ondersteuningsvraag. Hierbij wordt
gekeken naar talenten en mogelijkheden van de mensen waarmee ze van betekenis kunnen zijn
voor anderen. Hierdoor kunnen zij ook op de Kinderboerderij werkzaamheden verrichten.
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IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant)
IBN heeft vrijwel permanent enkele medewerkers bij de Kinderboerderij gedetacheerd. Deze
mensen vormen een goede aanvulling op de vrijwilligers en assistent-medewerkers van Carrousel
Groen op de Kinderboerderij. Hun focus ligt voornamelijk op het gebied van kantinebeheer.
De begeleiding op de werkplek berust bij de beheerder of diens vervanger.
Vrijwilligers en jeugdvrijwilligers
Het bestuur van de Kinderboerderij bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Daarnaast prijst de
Kinderboerderij zich gelukkig met een bestand van circa 50 vrijwilligers met uiteenlopende
kwalificaties en beschikbaarheden. Sommigen zijn vrijwel dagelijks aanwezig voor vaste
dierverzorgende taken, anderen slechts sporadisch na een daartoe gedaan speciaal verzoek
(project-technische zaken of een speciale activiteit), weer anderen volgens een vast rooster
(bijvoorbeeld weekenddiensten in de kantine of voor de dierverzorging). Voor het technisch
onderhoud, renovatie en bouwwerkzaamheden is de heer G. Kuypers de coördinerende en
aansturende vrijwilliger. Hij weet ook op welke vrijwilligers hij een beroep kan doen. Naast deze
volwassen vrijwilligers is er een aantal jeugdvrijwilligers, vooral gericht op dierverzorging, die
graag een (halve) vrije dag op de Kinderboerderij willen meehelpen.
Stagiaires
De Kinderboerderij is een gewilde plaats om stage te lopen. Er melden zich regelmatig stagiaires
aan van diverse opleidingen en van verschillend niveau. We zijn een erkend leerbedrijf voor vier
niveaus, van VMBO tot en met HBO. Ook voor een maatschappelijke stage heeft De
Kinderboerderij plaatsingsmogelijkheden.
Vergaderingen
Het bestuur vergadert in principe 6 maal per jaar. Indien nodig wordt, ten behoeve van een
speciaal project of thema, een extra vergadering uitgeschreven. Van de vergaderingen worden
notulen gemaakt. Daarnaast vergadert het voltallige bestuur, eenmaal per twee weken over de
lopende zaken met de beheerder. Dit overleg vindt plaats op de Kinderboerderij. Het bestuur
heeft in 2019 een keer in het voorjaar regulier vergaderd met de vrijwilligers en andere
medewerkers. Daarbij werd de actuele gang van zaken doorgenomen, plannen besproken en
werd er gepeild welke behoeften/opmerkingen op de werkvloer leven. Tevens is op deze
vergadering verslag gedaan van de Jaarrekening over 2018. In het najaar is er een informeel
overleg geweest met de vrijwilligers. Daarbij is onder andere gesproken over de afronding en
opening van de volières. Eéns per jaar wordt er voor de medewerkers een zomerbarbecue
georganiseerd. Daarnaast wordt er een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden op de Kinderboerderij.
Openingstijden
Behoudens enkele feestdagen is de Kinderboerderij elke dag geopend. De openingstijden zijn op
werkdagen om 10.00 uur en in de weekenden om 13.00 uur. In de zomertijd sluit de
Kinderboerderij om 17.00 uur, in de wintertijd om 16.30 uur.
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3. Missie - Doelstellingen - Afgeleid beleid 2019
Missie:
(Zoals in 2012 formeel is vastgelegd):
Missie, visie en doelstellingen van de Stichting Kinderboerderij Uden
Context
Ieder kind heeft recht op onderwijs, informatie, gezond milieu, schoon drinkwater en gezond
voedsel. De kinderboerderij ondersteunt de ouders/verzorgers/scholen bij hun rol in het
bewustwordingsproces van de kinderen. Een kind moet weten wat de natuur voor hem betekent,
het moet weten waar alles vandaan komt. Het kind heeft het recht om te weten wat de
oorsprong is van alles waarmee hij of zij tijdens de opvoeding wordt geconfronteerd. In de
huidige maatschappij komt het steeds vaker voor dat kinderen geen weet hebben van de
oorsprong van bepaalde producten. Om te komen tot een duurzame maatschappij, om te weten
wat een goed milieu voor ons betekent, is kennis nodig.
Missie
Het beheren en exploiteren van een Kinderboerderij. Hierbij brengen wij de doelgroepen in
contact met landbouwhuisdieren en hun habitat. Mens, dier en natuur worden met respect
behandeld en benaderd.
Visie
Wij willen graag een breed toegankelijke Kinderboerderij zijn, die op regionale schaal middels
educatie en laagdrempelige toegang, onze doelgroepen in contact brengt met de
landbouwhuisdieren en hun habitat. Het blijven ontwikkelen van de educatie en toegankelijkheid
moet ertoe leiden dat er synergie ontstaat tussen mens, natuur en dier.
Doelstellingen:
1. Educatie
De Kinderboerderij wil kinderen, in schoolverband of in de vrije tijd, op een ontspannen wijze
iets leren, laten ervaren over dier en natuur, milieu en duurzaamheid. Hiertoe worden
lesprogramma’s verder ontwikkeld en de informatieborden regelmatig aangepast.
2. Ondersteuning van dagbestedingstherapieën
Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, maar ook mensen met een
burn-out of andere tijdelijke arbeidsongeschiktheid, zijn op de Kinderboerderij met een
zinvolle dagbesteding op therapeutische basis actief.
3. Ondersteuning van scholen voor leer/werkplekken en stages
De Kinderboerderij biedt met enige regelmaat de mogelijkheid voor schoolgebonden of
maatschappelijke stages. Wij zijn een erkend leerbedrijf en onderhouden nauwe contacten
met het voortgezet onderwijs.
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Doelgroepen
•
•
•
•
•
•

Kinderen (tot 12 jaar);
jongeren (12 tot en met 20 jaar);
gezinnen;
(basis)scholen, peuterspeelzalen en dagopvang;
instellingen (GGZ, ouderenzorg), waaronder Het Orgelhuis, MuzeRijk en Sint Jan;
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, werk re-integratie etc.

Afgeleid beleid 2019:
In de loop van 2019 is concreet vormgegeven aan de volgende voornemens:
01. Het waarborgen en nader uitwerken van de functie van de beheerder (betaald);
02. het realiseren van het volièreplein, waardoor de Kinderboerderij minder kwetsbaar is voor
de gevolgen van vogelgriep. Als gevolg hiervan is een gedeelte van de Kinderboerderij verder
ontwikkeld. De officiële opening hiervan heeft op 11 mei 2019 plaatsgevonden;
03. het aanpassen van hekwerken;
04. in afwachting van de uitwerking van het keurmerk door de vSKBN zullen wij ons in de
toekomst aansluiten en trachten te voldoen aan de gestelde eisen;
05. het verbeteren van de kantine-uitrusting en het uitbreiden van de educatieve capaciteit;
06. het versterken, respectievelijk aanvullen van ons vrijwilligersbestand;
07. het aanpassen en moderniseren van het kantoor, waarbij wij tevens een nieuwe PC hebben
aangeschaft;
08. de overstap naar energiezuinige verlichting;
09. vanwege de toenemende vraag naar pinbetalingen hebben wij een onderzoek gedaan naar
de aanschaf van de gewenste apparatuur;
10. als gevolg van de grote droogte in de afgelopen twee zomers hebben wij een tweede
waterpomp met de nodige leidingen aangeschaft;
11. in het kader van overleg en afspraken met de gemeente is kritisch gekeken naar de toekomst
van het dierenparkje aan de Boekelsedijk. Overleg hierover is nog gaande;
12. het verder ontwikkelen en opzetten van de groentetuin;
13. in de loop van 2019 is het sleutelplan herzien en zijn alle cilinders vervangen;
14. in het kader van de bouw van de volières is er vorm gegeven aan een quarantainestal.
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4. Activiteiten: dierenbestand - aantal bezoekers - kindermiddag - kerststal - lentefeest ontwikkelingen ter zake educatie (leskisten) - rondleidingen - externe activiteiten in het
kader van fondsenwerving en publiciteit

Dierenbestand/ dierenbeleid
In 2019 is de visie nader geconcretiseerd over de omvang en samenstelling van het
dierenbestand, dat recht doet aan een ‘kinderboerderij’. De diversiteit in schapen- en
geitenrassen alsmede pluimveerassen is toegenomen. Naast de kwantiteit (hoeveelheid dieren)
wordt geprobeerd de diversiteit (meerdere rassen) op peil te houden. Alle dieren, in het
bijzonder de schapen en de geiten, hebben de noodzakelijke inentingen en vaccinaties gehad.
Bezoekersaantallen
In 2019 kon de Kinderboerderij het exacte aantal bezoekers niet goed bepalen vanwege een
storing in de bezoekersteller. We constateren dat er weer meer bezoekers zijn geweest dan in
voorgaande jaren. Eind 2019 is een nieuwe bezoekersteller aangeschaft, die zowel in- als
uitgaande bezoekers registreert.
Carnavalsmiddag
Voor de tweede keer is er voor de basisschoolkinderen een carnavalsmiddag georganiseerd. Dit
is een leuke activiteit die verder ontwikkeld moet worden.
Lentefeest
Met Pasen is ons traditionele lentefeest gehouden. Het lentefeest was een enorm succes en de
netto-opbrengst van deze activiteit is een welkome aanvulling op ons budget.
Dierendag
Vanwege de afnemende belangstelling voor de kindermiddag is dit jaar op een andere manier
vorm gegeven aan de viering van dierendag en wel op dierendag zelf. Het was een geslaagde
bijeenkomst en het heeft genoeg potentie om door te ontwikkelen.
Sinterklaas
De Sinterklaasviering op de woensdagmiddag vóór 5 december was een groot succes.
De kinderen konden vooraf hun zelf gekleurde en geplakte schoen zetten op de Kinderboerderij.
Er was een heus Pieten-circuit opgezet en de kinderen konden cadeautjes door de schoorsteen
gooien. Natuurlijk waren er ook Pieten aanwezig op de Kinderboerderij.
Kerststal en Lampionnenoptocht
De inmiddels traditionele ‘levende kerststal’ was wederom een enorm succes. Het starten van de
activiteiten rondom de kerststal met een lampionnenoptocht krijgt steeds meer bekendheid en
wordt jaarlijks drukker. Het staat daarom ook terecht als vaste activiteit op onze kalender.
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Educatie: Leskisten
De Kinderboerderij heeft ‘educatie’ hoog in het vaandel staan, zie ook het hoofdstukje over
‘Missie’. Veel kinderen hebben al dan niet klassikaal in 2019 op speelse wijze deelgenomen aan
een programmaatje op de Kinderboerderij. De waardering voor wat wij konden voorschotelen
was onverdeeld enthousiast, van de kinderen zelf, maar evenzeer van de (vaak professionele)
begeleiders. Het is voor de Kinderboerderij soms teleurstellend dat onderwijzend personeel ons
graag in de roosters zou willen betrekken, maar dat dit vaak door ‘over-programmering’ niet
meer mogelijk is. Het aantal deelnemende scholen en klassen groeit gestaag. Niet alleen
kinderen uit Uden, maar in georganiseerd verband (scholen, buitenschoolse opvang en
peuterspeelzalen) hebben wij ook bezoeker mogen ontvangen uit onder andere Veghel, Zijtaart,
Langenboom en Boekel! Ondanks dat we een relatief kleine Kinderboerderij (met bescheiden
middelen) zijn, hebben we toch inmiddels een viertal leskisten beschikbaar, die alom zeer
worden gewaardeerd.
Rondleidingen
Op verzoek van diverse instellingen worden er begeleide rondleidingen verzorgd op de
Kinderboerderij.
Externe activiteiten in het kader van fondsenwerving
De Kinderboerderij is erg actief op het gebied van fondsenwerving. Ook als het activiteiten
betreft buiten de boerderij. In de financiële paragraaf worden deze ook genoemd en is het
resultaat zichtbaar. Hier noemen we er een paar. We hebben stevig gelobbyd voor de Rabo
ClubSupport actie van de Rabobank Uden Veghel. De opbrengst hiervan is gereserveerd voor het
aanpassen en moderniseren van het voerhok. Jaarlijks vragen we een bijdrage in het kader van
NLdoet. Dit jaar hebben we de speeltuin kunnen uitbreiden met een grote wipwap.
Publiciteit
In 2019 hebben we driemaal het blad ‘Nieuws voor onze Vrienden’ uitgegeven. Ook is de website
deels aangepast. Wij proberen de activiteiten en gebeurtenissen op de Kinderboerderij zoveel
mogelijk in de media vermeld te krijgen (TV, krant, facebook). Daarnaast is er een start gemaakt
met het verzenden van digitale nieuwsbrieven naar een groot aantal abonnees.
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5. Externe ontwikkelingen: Keurmerk - Veiligheid - Wet Werken naar Vermogen
Keurmerk vSKBN
De Kinderboerderij Uden heeft enige jaren geleden het vSKBN keurmerk ‘Goed voor Elkaar’
behaald. In afwachting van het nieuwe vSKBN keurmerk werken we volgens de richtlijnen van
het ‘Goed voor Elkaar’ keurmerk. Zie hiervoor ook het Afgeleid Beleid 2019 (pag. 6).
Veiligheid
De Kinderboerderij geeft aan ‘veiligheid’ hoge prioriteit. Aan alle veiligheidsmaatregelen om
verspreiding van dierziekten te voorkomen, met name op het gebied van hygiëne en vaccinaties,
wordt voldaan. Hierbij moet worden gedacht aan onder andere Q-koorts vaccinaties. Ook is de
Kinderboerderij in het bezit van de ‘Zoönose-vrij’ verklaring.
De speeltoestellen voor kinderen worden periodiek gekeurd. Ook worden onze machines en
bepaalde gereedschappen jaarlijks gekeurd. Jaarlijks is er een keuring ten behoeve van de
brandveiligheid. Ook worden de EHBO-kist en de brandblussers jaarlijks gecontroleerd en waar
nodig aangevuld.
Wet Werken naar Vermogen (Wmo) / Participatiewet
Vanuit de overheid worden diverse wettelijke maatregelen, gericht op mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, gebundeld in een nieuwe wet ‘Werken naar Vermogen’. Deze wet zal
hoogstwaarschijnlijk ook van invloed zijn op detacheringen vanuit IBN en de samenwerking met
BrabantZorg. Daarnaast wordt er door de gemeente actief gestimuleerd dat mensen met een
uitkering zich inzetten ten behoeve van de maatschappij.
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6. Toelichting op de Jaarrekening 2019 van de Kinderboerderij Uden
We hebben 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 4.210,49. Onze liquiditeit bedroeg
aan het einde van het boekjaar 2019: € 21.841,55.
Hieronder volgt een uiteenzetting over de afzonderlijke componenten.
Structurele inkomensbronnen
Hiermede wordt bedoeld de subsidie van de gemeente Uden, de bijdragen van de donateurs, de
opbrengsten uit advertenties, reclameborden, adopties en uit de kantineomzet.
•
•
•
•

De subsidie van de gemeente Uden is in 2019 met 2,8% verhoogd en bedroeg € 22.774.
De bijdragen van de donateurs in 2019 waren € 5.371. Dat is ca. € 350 minder dan vorig jaar.
De opbrengsten uit advertenties en reclameborden is in 2019 licht gestegen (€ 3.500).
De inkomsten uit adopties van dieren heeft € 2.740 opgebracht in 2019 en is daarmee € 600
meer dan vorig jaar.
• De kantineomzet is in 2019 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
De nettowinst uit de kantineomzet bedraagt ongeveer € 10.000 waarmee de kantine een
substantiële inkomensbron is.
Incidentele inkomensbronnen
Hiermee wordt bedoeld de fooien, giften en de opbrengst uit speciale activiteiten.
• De post ‘giften en fooien’ is in 2019: € 11.223.
Gespecificeerd:
o Eenmalige giften
o Melkbus en fooienpot
o Overige baten
o Educatiegroepen

€ 6.725
€ 1.391
€ 2.672
€ 435

In 2019 hebben wij een bedrag van € 2.400 ontvangen van de Rabobank Uden Veghel uit de
Rabobank ClubSupport actie voor modernisering van het voerhok. Van Ons Caffeej hebben wij
uit de opbrengst van de Kerstbingo een bedrag van € 2.000 mogen ontvangen.
Van het Oranje Fonds hebben wij een bedrag van € 400 ontvangen voor de NLdoet actie op de
Kinderboerderij. Ook hebben wij van het Oranje Fonds een bedrag van € 400 ontvangen voor
de NLdoet actie in het park aan de Boekelsedijk. Vanwege het 70-jarig bestaan van Vanderlande
Industries uit Veghel mochten we een bedrag van € 824 in ontvangst nemen.
• In 2019 zijn er diverse activiteiten geweest die een bedrag van € 2.738 hebben opgeleverd, w.o.:
o Lentefeest op Tweede Paasdag
€ 1.473
o Werelddierendag in oktober
€ 16
o Levende Kerststal op 2e Kerstdag
€ 1.249
• Verkoop van voerbekers heeft in 2019 een bedrag van € 3.126 opgeleverd (€ 2.692 in 2018).
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• De bankrente van de beide spaarrekeningen bedroeg in 2019 slechts € 4,32 (€ 14,92 in 2018).
• De post diversen is in 2019: € 600. In 2018 was dit bedrag veel hoger door een
verzekeringsuitkering van € 6.698 door Interpolis na een inbraak in april 2018.
Kosten
De kosten in 2019 zijn aanmerkelijk lager geweest dan in 2018. Dit komt omdat in 2018 veel geld
geïnvesteerd is in nieuwe volières. Sinds 1 oktober 2018 is er een samenwerkingsovereenkomst
met BrabantZorg. Deze instantie heeft de kosten voor het beheer van de Kinderboerderij op zich
genomen. Als tegenprestatie komen cliënten van BrabantZorg naar de Kinderboerderij voor
dagbesteding.
De kosten voor huur aan Stichting De Groenhoeve, huur aan de gemeente Uden voor de grond
en water- en energiekosten van het park aan de Boekelsedijk zijn praktisch op hetzelfde niveau
als in 2018. De uitgaven voor verzekeringen en contributies zijn in 2019 € 250 lager dan in 2018.
De kosten van het boekje ‘Nieuws voor onze Vrienden’ (verschijnt 3x per jaar) worden volledig
gedekt door de opbrengsten uit advertenties. De inkoop van kantineprodukten (ijsjes, eieren en
overige) is in 2019 gedaald met ca. € 300.
De voer- en hooikosten bedroegen in 2019 € 7.737, wat ca. € 700 lager is dan het jaar ervoor.
Oorzaak is de droge zomer, waardoor extra hooi moest worden ingekocht.
Gespecificeerd:
Kosten hooi, stro, houtkrul
Kosten voer

€ 2.686
€ 5.051

De kosten voor de dierenarts, medicijnen en dierverzorging zijn in 2019 licht gedaald tot
€ 1.491,85. Dit komt met name door kosten voor inentingen van de dieren.
De bank- en rentekosten zijn in 2019 licht afgenomen naar € 492,78. In 2015 is er bij de
Rabobank Uden Veghel een lening van € 15.000 afgesloten voor de duur van 5 jaar ter
financiering van de nieuwe serre. Tot oktober 2019 is per maand een aflossing van € 250 betaald.
In oktober 2019 is de restantschuld bij de Rabobank in een keer boetevrij afgelost. Daardoor is
de schuld voor de lening per 31 december 2019 € 0.
De onderhoudskosten van opstallen, speeltuin, erf en machines zijn opgesplitst in de posten:
Gespecificeerd:
o
o
o
o
o
o
o
o

Onderhoud van opstallen, speeltuin en erf
Nieuwbouw volières
Onderhoud en aanschaf machines
Hekwerk intern en onderhoud
Verf- en verfmaterialen
Schoonmaakartikelen en wasgeld
Gebruiksartikelen en inventaris
Verbruiksartikelen

Totaal

€ 3.315
€ 4.396
€ 818
€ 120
€ 348
€ 1.587
€ 478
€ 473
€ 11.535
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De afschrijvingen in 2019 bedroegen € 12.000.
Investeringen
De investeringen in 2019 bedroegen in totaal € 23.807. Hiervan zijn € 4.396 toe te schrijven aan
uitgaven voor de voltooiing van de nieuwe volières. De post overige € 19.411 betreft kosten die
gemaakt zijn als vervangingsinvesteringen (PC en printer) en investeringen in een
beveiligingsinstallatie, een nieuwe beregeningsinstallatie, nieuw hekwerk, bezoekersteller,
inrichting nieuw kantoor, hogedrukspuit, grondboor en kleding.
Gespecificeerd:
Nieuwbouw van volières
Overige
Totaal

€ 4.396
€ 19.411
€ 23.807

De boekwaarde van de activa komt per 31.12.2019 op € 116.098.
Reserves
Er is op de balans van 2019 een post opgenomen van € 15.000 als investeringsreserve voor de
komende jaren. Voor 2020 e.v. moet het voerhok gemoderniseerd worden om te voldoen aan de
eisen van veiligheid en milieu. Het resterende bedrag van € 4.210,49 is nodig ter financiering van
de lopende zaken.
Liquiditeiten
De Kinderboerderij Uden beschikte per 31.12.2019 over ruim € 21.841,55 aan liquide middelen,
rekening houdend met overlopende posten.

In de bijlage: de Exploitatierekening 2019 en de Balans per 31.12.2019 van de Stichting
Kinderboerderij Uden.
Aldus naar waarheid opgemaakt te Uden op 16.01.2020
Thom Beuker
Penningmeester Kinderboerderij Uden
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7. Exploitatierekening
Stichting Kinderboerderij Uden
Opm.: alle vermelde bedragen zijn in € (euro)
OPBRENGSTEN:
Subsidie gemeente Uden
Donateurs
Adverteerders
Reclameborden
Adoptanten
Giften, fooien
Kantine-/ terrasomzet
Diverse activiteiten
Verkoop van dieren
Verkoop voerbekers
Bankrente
Diversen

Werkelijk
2019
22.774,00
5.371,47
2.025,00
1.477,50
2.740,00
11.223,60
19.345,52
2.737,95
3.985,50
3.126,00
4,32
600,00

Begroting
2019
22.100,00
5.400,00
1.800,00
1.000,00
1.500,00
2.300,00
17.000,00
3.850,00
1.000,00

Werkelijk
2018
22.154,00
5.722,00
2.120,00
1.200,00
2.143,00
8.772,79
19.689,96
3.885,37
4.101,20
2.691,50
14,92
7.136,63

Totaal opbrengsten:

75.410,86

55.950,00

KOSTEN:
Huur Groenhoeve
Huur Grond van Gemeente Uden
Kliko / Water + Energie Boekelsedijk
Verzekeringen/ Contributies
Nieuwsboekjes/ Folders
Telefoon/Internet
Inkoop voor kantine
Bijeenkomsten voor vrijwilligers
Voer- en hooikosten
Aankoop dieren
Dierenarts/ dierverzorging
Onderhoudskosten
Organisatie- en bestuurskosten
Kosten activiteiten
Onkostenvergoedingen aan vrijwilligers
Kantoorkosten
Bank- en rentekosten
Afschrijvingskosten
Diversen

2.575,00
916,07
788,50
1.348,62
1.827,00
834,22
8.575,37
1.576,25
7.737,89
180,00
1.491,85
7.238,11
944,83
1.052,70
3.944,82
733,41
492,78
12.000,00
1.942,95

2.600,00
900,00
700,00
1.050,00
2.100,00
800,00
7.500,00
1.500,00
9.000,00
500,00
1.000,00
10.000,00
600,00
1.500,00
2.500,00
800,00
400,00
12.000,00
500,00

2.575,00
902,89
821,95
1.519,46
2.090,08
754,32
8.893,62
1.635,62
8.440,91
50,00
1.803,36
17.684,28
937,70
1.192,03
5.494,05
746,45

Totaal kosten:

56.200,37

55.950,00

76.397,86

Exploitatiesaldo:

19.210,49

-

-3.233,51
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8. Balans
BALANS per 31.12. 2019
Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

ACTIVA
Voorraden en overlopende activa

50,00

850,00

21.841,55

19.713,91

Opstallen

116.098,00

104.290,65

Totaal activa

137.989,55

124.854,56

3.254,50

4.080,00

-

5.250,00

Vermogen/ reserve

115.524,56

112.291,05

Investeringsreserve

15.000,00

-

4.210,49

3.233,51

137.989,55

124.854,56

Liquide middelen

PASSIVA
Overlopende passiva
Lening Rabobank

Resultaat lopend jaar
Totaal passiva
T.H.S.M. Beuker - Uden, 4 januari 2020
Penningmeester Kinderboerderij Uden

9. Handtekening bestuursleden:
Dhr. J.P.L. van den Brule
Voorzitter…………………………………………………………………………………
Dhr. T.H.S.M. Beuker
Penningmeester……………………………………………………………………………
Mw. A.J.F. Rotteveel - van den Heuvel
Secretaris………………………………………………………………………………….
Mw. A.G.M. Kuypers - Verwegen
Lid (educatie)...……………………...…………………………………………………….
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