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Jaarverslag 2017
Inleiding
Na een periode van organisatorische problemen heeft de VSKBN in september 2017 een nieuwe start
gemaakt. Nadat het interim-bestuur in het voorgaande anderhalf jaar financieel orde op zaken
gesteld had- waarvoor dank - , gingen wij in november 2017 als nieuw bestuur aan de slag om de
vereniging nieuw leven in te blazen.
Als bestuur leveren wij nu een beknopt jaarverslag aan de Ledenraad van de VSKBN waarin wij de
periode vanaf ons aantreden belichten. Uiteraard leveren wij wel een jaarrekening over heel 2017 en
een toelichting daarop in de financiële paragraaf van dit verslag.
1. Bestuur en contactpersonen werkgroepen
In de ALV van september 2017 hebben de leden een bestuur benoemd bestaande uit zeven leden.
De rolverdeling is als volgt:
Connie Raaijmakers
: voorzitter
Corrie Reijnhout
: secretaris
Ap Dominicus
: penningmeester
Wessel Kok
: algemeen bestuurslid
Talitha Visser
: algemeen bestuurslid
Monique Verstraten : algemeen bestuurslid
Maarten Herzberger : algemeen bestuurslid
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur dat de bestuursvergaderingen
voorbereidt en indien daartoe aanleiding is ook daarbuiten bijeen komt. Het dagelijks bestuur
onderhoudt ook de contacten met het ministerie en de NVWA.
Alle bestuursleden hebben als portefeuillehouder een of meer werkgroepen onder zich. Zij zijn
aanspreekpunt voor hun werkgroep(en) en doen in de bestuursvergaderingen regelmatig verslag van
de ontwikkelingen daarin, zodat het bestuur vinger aan de pols kan houden.
Wij zijn als volgt van start gegaan:
Werkgroep
Communicatie (gestart in november 2017)
Kwaliteit (gestart in november 2017)
Dieraangelegenheden (start in februari 2018)
Kennisdeling (start na ALV van april 2018)
Europese zaken (start in februari 2018)

Contactpersoon / contactpersonen
Talitha Visser en Monique Verstraten
Monique Verstraten en Talitha Visser
Corrie Reijnhout en Maarten Herzberger
Connie Raaijmakers
Maarten Herzberger

Al bij de start van de eerste twee werkgroepen werd ons duidelijk dat er ook een goede relatie en
afstemming moet zijn tussen de werkgroepen. Hoewel de onderwerpen verschillen, er zijn ook
raakvlakken. Wij werken samen met de werkgroepen aan een zo transparant mogelijke en snelle
uitwisseling van informatie.
In de bestuursvergadering van november 2017 stelden wij het volgende rooster van aftreden op dat
wij aan de ALV van april 2018 ter goedkeuring voorleggen:
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Bestuurslid
Corrie Reijnhout
Wessel Kok
Talitha Visser
Monique Verstraten
Ap Dominicus *
Maarten Herzberger
Connie Raaijmakers

Treedt af in
Oktober 2018
Oktober 2018
Oktober 2019
Oktober 2019
Oktober 2020
Oktober 2020
Oktober 2021

*Ten tijde van het schrijven van dit verslag in januari/februari 2018 werd bekend dat Ap Dominicus helaas moest aftreden.

1. Ambities bestuur
• We hebben grote dromen voor de VSKBN en voeren deze uit in kleine overzichtelijke stapjes.
• Wij luisteren goed naar wat de leden willen en spelen in op de wensen die er zijn.
• We doen wat we beloven!
2. Acties door het bestuur in de periode november - december 2017
Op 10 november en 1 december vonden onze eerste bestuursvergaderingen plaats. Daarin hebben
we o.a. afspraken gemaakt om zo snel mogelijk de werkgroepen op te starten en de website en
facebook weer te activeren. Met alle leden die zich hebben aangemeld voor de werkgroepen hebben
we contact gehad.
Er vond een gesprek plaats met het ministerie over de vogelgriep. We zijn gestart met het schrijven
en bespreken van een beleidsplan (Schets van de toekomst) dat op de Algemene Ledenvergadering
van april 2018 wordt aangeboden.
We hebben de statuten en het Huishoudelijk reglement aangepast en er juridische controle op
gevraagd. Tevens hebben we de financiële administratie overgenomen en opnieuw ingericht.
3. Werkgroep Communicatie
In december 2017 hebben we de werkgroepleden benaderd voor een eerste bijeenkomst in januari
2018. Drie leden hebben zich aangemeld: Wouter Hendrikx (Boerderij Wolfslaar), Pauline Wolters
(CNME Maastricht) en Annelijn van Amsterdam (Stadsboerderij Zimmerhoeve). Ook Inger van der
Laan van het secretariaat is erbij op bij deze eerste bijeenkomst.
De werkgroep is een belangrijke sparringspartner voor bestuur en andere werkgroepen op het
gebied van communicatie. De taken voor 2018: aan de slag met een vernieuwd communicatieplan
met daarin o.a. de rol en taken van de werkgroep, een nieuwe facebookpagina, invulling van de
nieuwsbrief en op langere termijn het verbeteren van de website van de vSKBN en het(mede)
organiseren van regionale themadagen.
4. Werkgroep Kwaliteit
Tijdens de ALV van oktober 2017 bleek duidelijk dat kwaliteit een belangrijk punt is en dat daar de
meeste vragen over zijn. Samen met de werkgroep gaan we hier dan als eerste mee aan de slag met
als doel duidelijkheid te creëren over wat de VSKBN bij kan dragen aan het onderwerp kwaliteit op
de kinderboerderijen.
Vooral tijdens de ALV hebben we veel informatie gekregen over hoe verschillende mensen tegen
kwaliteit aankijken en wat ze hierbij belangrijk vinden. De bedoeling is natuurlijk om een
gezamenlijke lijn te bepalen.
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Het uitgangspunt is: Iedere publieksboerderij (groot of klein, vrijwillig of betaald), die zich aansluit bij
vSKBN, vindt kwaliteit belangrijk. Het bestuur en de leden van de vereniging willen helpen om de
kwaliteit te verbeteren en/of te continueren.
Wij hebben de werkgroep in december benaderd om in januari 2018 voor het eerst bij elkaar te
komen. De leden zijn Ibe Pelgrim (Kinderboerderij Wijhe), Paul Koppelman (Kinderboerderij
Weverkeshof), Ingrid Schenk (Kinderboerderij ‘t Molentje), Marijke Popping Kinderboerderij ‘t
Molentje), Maaike Peltenburg (Stadsboerderij Eilandsteede- Utrecht Natuurlijk), Marianne van
Zoelen (Kinderboerderij De Wilgenhof), Ingrid Elderson (Kinderboerderij De Kooi) en Alex Teutenberg
(Duurzaamheidscentrum Weizigt). Het is een mooie afspiegeling van de verschillende soorten
kinderboerderijen Ook hierbij sluit Inger van der Laan van het secretariaat aan.
De eerste stap is om te inventariseren wat er ligt – ook op het gebied van verantwoordelijkheid
VSKBN voor het keurmerk - en vervolgens bepalen hoe we hiermee aan de slag gaan . Dit gaat
verder vorm krijgen in 2018.
5. Secretariaat
De ALV wil dat het secretariaat in ieder geval de volgende taken vervult: ledenadministratie, ordenen
en uitzetten van vragen en versturen van nieuwberichten. Samen met de contactpersoon werkgroep
Communicatie van het bestuur stuurden wij in december 2017 de eerste nieuwsbrief naar de leden.
6. Ledenaantal in 2017
In dit jaar stonden 269 stads- en kinderboerderijen als lid geregistreerd.
7. Financiën
De vereniging heeft over 2017 een verlies gerealiseerd van € 34.726. Afgezien van een nagekomen
extra uitkering uit een nalatenschap van € 4.221 heeft de vereniging alleen maar kosten gemaakt.
Voor 2017 heeft de ledenvergadering namelijk besloten om geen contributie bij haar leden in
rekening te brengen.
Als gevolg van het negatieve exploitatie resultaat is het eigen kapitaal van de vereniging afgenomen
van € 68.441 naar € 33.715. Per 31 december 2017 is dit kapitaal volledig beschikbaar in liquide
middelen.
Een deel van dit bedrag, € 15.000 reserveren wij voor de financiële huishouding van het eerste
kwartaal van 2018. In het tweede kwartaal besluit de Algemene Ledenvergadering over de
contributie 2018 en op die inkomsten wordt dan de begroting 2018/2019 mede gebaseerd. De
concept jaarrekening hoort als bijlage bij dit jaarverslag (en wordt als bijlage 6 bij de stukken van de Algemene
Ledenvergadering van 17 april 2018 gevoegd).

Wij danken de leden voor het vertrouwen.
Connie Raaijmakers, voorzitter.

