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Corona en De Kinderboerderij
De gevolgen van de uitbraak van corona hebben ook diep ingegrepen op de dagelijkse gang van
zaken op De Kinderboerderij. Op 16 maart ging Nederland op slot. Omdat onze dieren natuurlijk
wel verzorgd moeten worden is er, samen met het bestuur, door de beheerder een
bezettingsplan opgesteld. Dit vergde veel van de beheerder en de vrijwilligers. De bezoekers
mochten niet meer op ons terrein komen. Daarom is besloten de indeling van de weides aan te
passen. De dwerggeiten en de Nubische geiten met hun lammetjes kregen een wei aan de kant
van de Orgellaan. Hierdoor kregen de wandelaars toch nog zicht op onze jonge dieren. Het
lentefeest kon helaas geen doorgang vinden.
Na Pinksteren mocht Nederland onder strikte voorwaarden weer gedeeltelijk open. Snel hebben
we een protocol opgesteld en dit voorgelegd aan de gemeente.
• Naast de algemene maatregelen, handenwassen, hoesten in de ellenboog, anderhalve meter,
hebben we eigen aanpassingen gedaan.
• De openstelling verdelen in een ochtendblok (van 10 tot 12 uur) en een middagblok (van
14.00 tot 16.00 uur).
• Beperkt gebruik van de serre waarbij bezoekers contactgegevens moeten opgeven.
• Het terrein met afzettingen en pijlen inrichten voor eenrichtingsverkeer.
De gemeente gaf ons groen licht en we mochten op deze manier weer open.
Onze bezoekers, maar ook wij waren blij toch op deze manier open te kunnen.
Een deel van de serre hebben we inmiddels ingezet als verkoopruimte van voerbekers en
dergelijke.
Na aangescherpte regels moest op 4 november de serre helemaal gesloten worden voor de
bezoekers. Gelukkig mocht de buitenruimte met de aanpassingen uit het protocol openblijven.
De corona-perikelen bleven het verdere jaar de normale gang van zaken verstoren. Hierdoor
gingen de bijzondere activiteiten niet door. Dus ook geen activiteiten rond dierendag, Sinterklaas
en kerst. Financieel is dat best een aderlating geweest voor ons. Gelukkig zijn veel bezoekers
extra gul geweest bij hun donatie en hun bijdrage in de melkbus.

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. Daarnaast heeft de Kinderboerderij
het dierenparkje aan de Boekelsedijk tot medio mei 2020 beheerd. Daarna heeft de gemeente
het perceel een andere bestemming gegeven en zijn de dieren van het parkje verhuisd naar de
Kinderboerderij.
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De kantine, kantoorruimte en ontmoetingsruimten worden gehuurd van Stichting De Groenhoeve,
in welke Stichting de Kinderboerderij Uden eveneens vertegenwoordigd is. De serre, die gebouwd
is aan De Groenhoeve, is volledig eigendom van de Kinderboerderij.
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 (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 met de overige bestuursleden
overleg met de beheerder 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
(ver)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 erg actief op het
gebied van fondsenwerving, waardoor de Kinderboerderij in staat is om nieuwe projecten uit
te voeren. Ook heeft hij de PR op zich genomen; daarbij heeft hij ondersteuning gehad van
P. Noy.
• 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 verricht zij heel frequent kantinediensten in
het weekend en is mede belast met de kantine-inkopen. Ook onderhoudt zij de contacten met
de vrijwilligers. 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 mede belast met de inkopen voor de kantine. Tevens is zij mede betrokken bij
het dierenbeleid.
(Dagelijks) beheer
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 deskundig in de gaten worden gehouden.
BrabantZorg/Carrousel Groen
Carrousel Groen is een onderdeel van BrabantZorg en bestaat uit een aantal bedrijfjes 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 permanent een medewerker bij de Kinderboerderij gedetacheerd. Hij vormt een goede
aanvulling op de vrijwilligers en assistent-medewerkers van Carrousel Groen op de
Kinderboerderij. De begeleiding op de werkplek berust bij de beheerder of diens vervanger.
Vrijwilligers en jeugdvrijwilligers
Welhaast overbodig te vermelden dat het bestuur van de Kinderboerderij uitsluitend uit
vrijwilligers bestaat. 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 geliefde plaats om stage te lopen. Er komen stagiaires van veel
opleidingen en van verschillend niveau. We zijn een erkend leerbedrijf voor vier niveaus, van
VMBO tot HBO. Ook voor de maatschappelijke stage is De Kinderboerderij een geliefde plaats.
Vergaderingen
Het bestuur vergadert normaal gesproken 6 maal per jaar. Indien nodig wordt ten behoeve van
een speciaal onderwerp 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 2020 één keer in het najaar informeel overleg gehad met de vrijwilligers en
andere medewerkers. Daarbij werd de actuele gang van zaken doorgenomen,
plannen/plannetjes besproken en werd er gepeild welke behoeften/opmerkingen op de
werkvloer leven. Tevens is op deze vergadering verslag gedaan van de Jaarrekening over 2019.
Openingstijden
De Kinderboerderij is (uniek!) 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. Als gevolg van corona zijn de openingstijden aangepast.
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3. Missie - Doelstellingen - Afgeleid beleid 2020
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 2020:
In de loop van 2020 is concreet vormgegeven aan de volgende voornemens:
01. Het aanpassen van hekwerken;
02. 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;
03. het verbeteren van de kantine-uitrusting en het uitbreiden van de educatieve capaciteit;
04. het versterken, respectievelijk aanvullen van ons vrijwilligersbestand;
05. het aanpassen en moderniseren van het kantoor, waarbij wij tevens een nieuwe PC hebben
aangeschaft;
06. de overstap naar energiezuinige verlichting;
07. vanwege de toenemende vraag naar pinbetalingen hebben wij een onderzoek gedaan naar
de aanschaf van de gewenste apparatuur; in de loop van 2020 is de mogelijkheid gekomen
om pinbetalingen te doen;
08. als gevolg van de grote droogte in de afgelopen twee zomers hebben wij een tweede
waterpomp met de nodige leidingen aangeschaft;
09. in het kader van overleg en afspraken met de gemeente is kritisch gekeken naar de toekomst
van het dierenparkje aan de Boekelsedijk. Als gevolg hiervan zijn in mei 2020 alle dieren van
het parkje verhuisd naar de Kinderboerderij en heeft het parkje een andere bestemming
gekregen;
10. het verder ontwikkelen en opzetten van de groentetuin/bloementuin.
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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 2020 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, meer in het
bijzonder de schapen en de geiten, hebben de noodzakelijke inentingen en vaccinaties gehad.
Bezoekersaantallen
Ondanks de aanschaf van een nieuwe bezoekersteller kunnen wij over 2020 geen exacte
bezoekersaantallen geven vanwege de door corona opgelegde maatregelen.
Carnavalsmiddag
Voor de derde keer is er voor de basisschoolkinderen een carnavalsmiddag georganiseerd. Dit is
een leuke activiteit die verder ontwikkeld moet worden.
Als gevolg van corona hebben alle overige activiteiten in 2020 geen doorgang kunnen vinden.
Educatie: Leskisten
Als gevolg van corona is er op het gebied van educatie / leskisten niets gedaan in 2020. Zodra dit
mogelijk is wordt dit weer opgepakt.
Rondleidingen
Als gevolg van corona is er dit jaar geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van verzorgde
rondleidingen 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. Als
uiting van onze waardering voor de immer royale bijdragen vanuit de Rabo ClubSupport actie is
in november een bordje onthuld met de logo’s van de Rabobank en de Kinderboerderij.
Jaarlijks vragen we een bijdrage in het kader van NLdoet.
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Publiciteit
Als gevolg van corona hebben we in 2020 slechts tweemaal het blad ‘Nieuws voor onze
Vrienden’ uitgegeven. 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.
In 2020 heeft Peter Noy onze website compleet gemoderniseerd en aangepast aan de actualiteit
– zie www.kbuden.nl
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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 2020 (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 2020 van de Kinderboerderij Uden
Opmerking: Door de coronamaatregelen is het jaar 2020 anders gelopen dan begroot. Door
(gedeeltelijke) sluiting voor bezoekers hebben wij inkomsten uit kantineomzet en evenementen
misgelopen. Toch hebben we 2020 afgesloten met een positief resultaat van
€ 2.082,18. Onze
liquiditeit bedroeg aan het einde van het boekjaar 2020: € 33.060,81.
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 2020 met 1,5% verhoogd en bedroeg
€
23.116. De gemeente Uden, noch het IBN hebben in 2020 de kosten van beheer en
begeleiding betaald.
De bijdragen van de donateurs in 2020 waren € 6.277. Dat is ruim € 900 meer dan vorig
jaar.
De opbrengsten uit advertenties en reclameborden is in 2020 licht gedaald (€ 3.000 t.o.v.
€ 3.500 in 2019).
De inkomsten uit adopties van dieren heeft € 2.280 opgebracht in 2020 en is daarmee €
500 minder dan vorig jaar.
De kantineomzet is door de coronamaatregelen in 2020 met meer dan € 9.000 achtergebleven.

Incidentele inkomensbronnen
Hiermede wordt bedoeld de fooien en giften en de opbrengst uit speciale activiteiten.
•

De post ‘giften en fooien’ is in 2020: € 11.316.
Gespecificeerd:
Eenmalige giften
€ 9.077
Melkbus en fooienpot
€ 984
Overige baten
€ 1.255
Uit een legaat van een overleden persoon heeft de Kinderboerderij Uden een eenmalige gift
van € 5.000 mogen ontvangen.
In 2020 hebben wij een bedrag van € 2.938 ontvangen van de Rabobank Uden Veghel uit
de Rabobank ClubSupport actie voor modernisering van het voerhok.
Van het Oranje Fonds hebben wij een bedrag van € 400 ontvangen van het Oranje Fonds
voor de NLdoet actie op de Kinderboerderij voor aanleg van de moestuin. De RotaryClub
Uden heeft zowel een fysieke mankracht als een financiële bijdrage geleverd voor de
bestrating naar de moestuin.

•
•

Helaas zijn er door de coronamaatregelen in 2020 geen activiteiten geweest op de
Kinderboerderij Uden. Het Lentefeest op 2e Paasdag, Werelddierendag in oktober en de
Levende Kerststal op 2e Kerstdag konden daardoor niet doorgaan.
Verkoop van voerbekers heeft in 2020 een bedrag van € 2.624 opgeleverd (€ 3.126 in
2019).
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•
•

De bankrente van de beide spaarrekeningen bedroeg in 2020 slechts € 1,62 (€ 4,32 in
2019).
De post diversen is in 2020: € 46,50.

Kosten
De kosten in 2020 zijn aanmerkelijk lager geweest dan in 2019. Dit komt enerzijds omdat in 2019
veel geld geïnvesteerd is in nieuwe volières. Anderzijds is er door de coronamaatregelen minder
ingekocht voor de kantine en hebben er minder onderhoudswerkzaamheden kunnen plaatsvinden.
Bovendien is er in 2020 € 3.000 minder afgeschreven dan in 2019.
Omdat er begin 2020 een 2e hands bestelauto is aangeschaft en ook een opstalverzekering is
afgesloten voor de opstallen is de post verzekeringen en contributies toegenomen van € 1.350 naar
€ 2.785.
Sinds 1 oktober 2018 is er een samenwerkingsovereenkomst met BrabantZorg. Deze instantie
heeft de kosten voor het beheer van de Kinderboerderij Uden op zich genomen. Als tegenprestatie
komen cliënten van BrabantZorg naar de Kinderboerderij voor dagbesteding.
De kosten voor huur aan De Groenhoeve, huur aan de gemeente Uden voor de grond zijn praktisch
op hetzelfde niveau gebleven als in 2019. Tot mei 2020 heeft de Kinderboerderij Uden de kosten
betaald voor water en energie voor het Dierenpark aan de Boekelsedijk, Na die datum heeft de
gemeente Uden de zorg voor dit Dierenpark overgenomen omdat de continuïteit voor de
verzorging van de dieren niet langer gewaarborgd kon worden.
De kosten van het boekje ‘Nieuws voor onze Vrienden” (verschijnt normaal 3x per jaar) worden
volledig gedekt door de opbrengsten uit advertenties. Helaas is ook door de coronamaatregelen het
boekje in 2020 slechts 2 x verschenen.
De voer- en hooikosten bedroegen in 2020 € 7.809 en is nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2019.
Gespecificeerd:
Kosten hooi, stro, houtkrul
€ 2.070
Kosten voer
€ 5.739
De kosten voor de dierenarts, medicijnen en dierverzorging zijn in 2020 licht gestegen tot
€ 1.761. Dit komt met name door kosten voor inentingen van de dieren.
De bank- en rentekosten zijn in 2020 licht afgenomen naar € 297.
De onderhoudskosten van opstallen, speeltuin, erf en machines vallen uiteen in verschillende
posten.
Gespecificeerd:
Onderhoud van opstallen, speeltuin en erf
Onderhoud en aanschaf machines
Verf- en verfmaterialen
Schoonmaakartikelen en wasgeld
Gebruiksartikelen en inventaris
Verbruiksartikelen
Totaal

€ 2.652
€
472
€
37
€ 1.414
€
345
€
134
€ 5.054

De afschrijvingen in 2020 bedroegen € 9.000.
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De post diversen is hoger dan in 2019. Oorzaak zijn de kosten voor beschermingsmiddelen in
verband met Corona (€ 400), motorrijtuigenbelasting en dieselolie voor de bestelauto
(€
1.150), mestafvoer (€ 300) en websiteondersteuning (115).
In plaats van de jaarlijkse BBQ in augustus en de Nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers is
er in verband met de coronamaatregelen gekozen voor VVV-bonnen en een chocoladewens aan
het eind van het jaar (€ 2.000).
Investeringen
De investeringen in 2020 bedroegen in totaal € 9.767,42.
Hiervan zijn € 3.500 toe te schrijven aan uitgaven voor de aanschaf van een 2e hands bestelwagen
(FIAT Doblo Cargo – Diesel uit 2009). De post overige € 6.267,42 betreft kosten die gemaakt zijn
als vervangingsinvesteringen en investeringen in een nieuw plafond in de kantine met verlichting,
afbouw van de volières, inrichting nieuw kantoor.

Gespecificeerd:
Auto
Overige
Totaal

€ 3.500,00
€ 6.267,42
€ 9.767,42

De boekwaarde van de activa komt per 31.12.2020 op € 116.865,42
Reserves
Er is op de balans van 2020 een post opgenomen van € 10.000 als investeringsreserve voor de
komende jaren. Van het exploitatiesaldo worden € 10.000 aan de reserves toegevoegd. Voor 2020
moet het voerhok gemoderniseerd worden om te voldoen aan de eisen van veiligheid en milieu.
Tevens wordt in 2021 het caviahok uitgebreid en voorzien van een open buitenverblijf. In 2021 zal
op verschillende plekken achterstallig schilderwerk moeten worden uitgevoerd. Het resterende
bedrag van € 2.082,18 is nodig ter financiering van de lopende zaken.

Liquiditeiten
De Kinderboerderij Uden beschikte per 31.12.2020 over ruim € 33.060,81 aan liquide middelen,
rekening houdend met overlopende posten.

In de bijlage: de Exploitatierekening 2020 en de Balans per 31.12.2020 van de Stichting
Kinderboerderij Uden.
Aldus naar waarheid opgemaakt te Uden op 16.01.2021
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
Totaal opbrengsten:

Werkelijk
2020
23.116,00
6.277,50
1.450,00
1.525,00
2.280,00
11.316,82
10.003,90
3.233,50
2.624,00
1,62
46,50
61.874,84

Begroting
2020
22.275,00
5.000,00
2.000,00
1.200,00
1.700,00
5.200,00
19.000,00
3.250,00
2.500,00
600,00

Werkelijk
2019

750,00

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
00,00

63.475,00

75.410,86

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
741,10
1.046,61
2.784,96
965,20
791,88
5.630,49
941,07
7.809,15
500,00
1.761,28
5.054,51
629,02
2.450,00
3.537,45
600,43
297,01
9.000,00
2.677,50

2.600,00
925,00
850,00
1.300,00
2.100,00
800,00
9.000,00
1.600,00
9.000,00
500,00
1.500,00
15.000,00
550,00
1.500,00
2.500,00
800,00
400,00
12.000,00
550,00

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

Totaal kosten:

49.792,66

63.475,00

56.200,37

Exploitatiesaldo:

12.082,18

-

19.210,49
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8. Balans
BALANS per 31.12. 2020
Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

ACTIVA
Voorraden en overlopende activa

50,00

50,00

33.060,81

21.841,55

Opstallen

116.865,42

116.098,00

Totaal activa

149.976,23

137.989,55

3.1,59,00

3.254,50

Liquide middelen

PASSIVA
Overlopende passiva
Lening Rabobank

-

-

Vermogen/ reserve

134.735,05

115.524,56

Investeringsreserve

10.000,00

15.000,00

2.082,18

4.210,49

149.976,23

137.989,55

Resultaat lopend jaar
Totaal passiva
T.H.S.M. Beuker - Uden, 4 januari 2021
Penningmeester Kinderboerderij Uden
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