Notulen Algemene Ledenvergadering vSKBN dd. 17 april 2018
2e
vergadering
Locatie:
Datum:

Castellum Hoge Woerd, Utrecht
17 april 2018: 13.30 – 15.30 uur

Aanwezige bestuursleden:
Connie Raaijmakers (voorzitter), Corrie Reijnhout (secretaris), Wessel Kok (penningmeester a.i.),
Talitha Visser, Monique Verstraten, Maarten Hertzberger
Genodigden:
Martijn de Bruin (Drechtsteden advocaten Sliedrecht), Inger van der Laan (secretariaat/ notulist)
Aanwezige leden:
74 deelnemers vertegenwoordigden 43 kinderboerderijen en 6 volmachten.
(gedetailleerde lijst is opvraagbaar bij bestuur)

1. Opening
2. Goedkeuring nieuwe statuten en huishoudelijk reglement vSKBN (bijlage 2 + 3)
Uitslag stemrondes:
- Statuten:
- Huishoudelijk reglement:

unaniem goedgekeurd
unaniem goedgekeurd

3. Verkiezing nieuwe penningmeester
Na de vorige ALV in oktober is Ab Dominicus binnen het bestuur aangesteld als penningmeester. Helaas
heeft hij om gezondheidsredenen deze functie moeten neerleggen. Bestuurslid Wessel Kok heeft zich
tijdelijk als penningmeester beschikbaar gesteld tot deze Algemene Ledenvergadering (ALV).
Meino Janszen (Freriks, Winterswijk) heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester.
Hij stelt zich kort voor: Meino is eigenaar van kinderboerderij Freriks in Winterswijk. Hij was bij het
voorgaande a.i. bestuur ook penningmeester en geeft aan met zijn kandidaatstelling een stukje historie
en toekomst mee te willen geven aan de vereniging.
Er volgt een schriftelijke stemronde.
Uitslag:
De stemcommissie deelt mee dat Meino Janszen met ruime meerderheid van stemmen verkozen is tot
nieuw bestuurslid van de vereniging.
Aanvullend hierop doet de voorzitter een oproep aan de leden om na te denken over een functie
binnen het bestuur. Er is een rooster van aftreden opgesteld waarin bij de eerstkomende ALV in
november twee bestuursleden aftredend zijn. Of deze zich herkiesbaar stellen voor een tweede
periode van 4 jaar is nog niet bekend.
Het bestuur vraagt iedereen erover na te denken om zichzelf kandidaat te stellen of om zich heen te
kijken naar geschikte kandidaten. Het bestuur wil zo een lijst samenstellen van mensen met wie
gesproken kan worden als er weer een vacature ontstaat.
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4. Jaarverslag en financiën
Het huidige bestuur heeft zich voor de financiën gericht op de laatste drie maanden van het jaar (vanaf
aantreden in oktober 2017). Het a.i. bestuur heeft zich de eerste 9 maanden van het jaar hiermee bezig
gehouden.
Jaarverslag 2017
Het eerste half jaar is het bestuur bezig (geweest) met het leggen van het fundament. Dat wil zeggen
het vaststellen van de bestuursfuncties, het uitwerken van een voorstel voor de statuten en het
huishoudelijk reglement en het opstellen van een visie voor de toekomst. Ook heeft het bestuur
vastgesteld wat de ambities zijn (zie agendapunt 6).
Na het leggen van het fundament, gaat het bestuur letterlijk het land in om te praten met de leden.
Rooster van aftreden
Er is een rooster van aftreden vastgesteld voor de bestuursleden (opgenomen in het jaarverslag). Dit
bestuur is gelijktijdig aangetreden, maar zal niet gelijktijdig aftreden. Ieder jaar treden er 1 of 2
bestuursleden af. Deze kunnen zich herkiesbaar stellen voor maximaal één periode van 4 jaar.
Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid binnen dit rooster de plek in van het
bestuurslid dat hij/zij opvolgt.
Werkgroepen
Tijdens de vorige ALV is besloten om de volgende werkgroepen in te stellen (bestaande uit leden):
Communicatie; Kwaliteit; Dieraangelegenheden; Europese zaken en Kennisdeling.
Bijna alle werkgroepen zijn aan de slag en stellen zich bij agendapunt 5 voor. Alleen de werkgroep
Kennisdeling is nog niet gestart. Besloten is deze op te starten zodra het bestuur weer op volle sterkte
is. Dat is na deze ALV het geval, dus ook deze werkgroep kan worden opgestart.
Aantal leden
Er wordt opgemerkt dat er een verschillend aantal leden wordt genoemd in het jaarverslag 2017 (269)
en de begroting 2018 (225). De voorzitter legt uit dat het exacte aantal niet bekend is. Er zijn
opzeggingen geweest, maar gevraagd is nog lid te blijven totdat er meer bekend is over de verdere
voortgang van de vereniging. Vanaf 2015 is er geen contributie meer geheven. Vanaf dit jaar zal er weer
contributie worden geïnd en daarmee wordt duidelijk hoeveel leden de vereniging precies heeft.
De penningmeester is voorzichtig geweest met het inschatten van het aantal leden voor de begroting.
Bij de volgende ALV zal het aantal leden bekend zijn.
Financiën
Bestuurslid en tijdelijk penningmeester Wessel Kok geeft uitleg over de financiën.
Kascontrolecommissie
Allereerst komt de kascontrolecommissie aan bod. De controle van de commissie heeft betrekking op
de exploitatie van de vereniging over geheel 2017. De commissie merkt op dat de exploitatie een
vertrouwd beeld laat zien. Eén opmerking: de premie van een verzekering is betaald, maar niet in de
stukken opgenomen. Wordt nog aangepast.
De commissie beveelt de leden aan het bestuur te déchargeren over het gevoerde financiële beleid van
2017. Dit is opgenomen in de Verklaring van de kascontrolecommissie (boekjaar 2017). Deze is
overhandigd aan het bestuur. Met applaus volgen de leden de aanbeveling van de commissie.
Leden kascontrolecommissie: Marja Coolen (MEK Oosterhout) en Paul Koppelman (Weverkeshof,
Nuenen). David Winckers (Kinderboerderij Limmel) was afwezig.
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Exploitatieresultaat
De exploitatie van 2017 laat een negatief resultaat zien van € 34.726,00. Wessel licht toe dat dit een
gevolg is van het niet innen van de contributie.
Begroting
De begroting is opgesteld op basis van het contributievoorstel, welke op de ALV oktober 2017 is
voorgesteld.
Vragen over begroting:
- Bij het voorstel voor de contributie (bijlage 9) betaalt een kleine kinderboerderij in verhouding
meer dan een kinderboerderij die onderdeel is van een grote organisatie met meerdere
kinderboerderijen.
Reactie: Van grotere organisaties wordt daarnaast een inspanningsverplichting verwacht, zoals het
leveren van mankracht. Op dit moment zijn drie grotere organisaties vertegenwoordigd in de
werkgroepen. Deze voorwaarden worden verder uitgewerkt en vastgelegd.
-

De begroting is gebaseerd op 225 leden. Wat als dit aantal onverwacht veel lager komt te liggen?
Reactie: Mogelijke oplossingen zijn:
- de contributie van de groepsleden verhogen
- meer inspanningen leveren om nieuwe leden te werven
- incasseren van het verlies
We wachten af hoe het ledenaantal zich ontwikkelt.

-

Volgt er een navordering over de contributie die niet geheven is in 2015, 2016 en 2017?
Reactie: Nee, de eerstkomende contributie die wordt geïnd is over 2018.

Uitslag stemrondes:
- Goedkeuring concept jaarverslag 2017 (bijlage 5) :
- Goedkeuring concept jaarrekening 2017 (bijlage 6 + 7) :
- Verslag kascommissie en decharge bestuur over 2017:
- Goedkeuring begroting 2018 (bijlage 8):
- Vaststellen contributie 2018 (bijlage 9):

unaniem goedgekeurd
unaniem goedgekeurd
unaniem goedgekeurd
unaniem goedgekeurd
unaniem goedgekeurd

5. Kennismaken met de werkgroepen
Begin van dit jaar is gestart met werkgroepen. Deze werkgroepen stellen zich voor en vertellen kort wat
hun taken zijn.
Werkgroep Kwaliteit:
De werkgroep Kwaliteit is de grootste werkgroep, waarin zowel grotere kinderboerderijen als kleinere
(vrijwilligers)boerderijen vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep staat voor: zorg en veiligheid voor
dieren, bezoekers en personeel/ vrijwilligers.
De werkgroep stelt het publiek een aantal vragen:
Wat versta je onder kwaliteit:
- ‘Dat mensen krijgen wat ze verwachten.’
- ‘Kwaliteit staat voor een eenheid aan afspraken met elkaar.’
- ‘Leuke en veilige omgeving voor de bezoekers en dagbesteding goed kunnen aanbieden.’
Vind je dat alle kinderboerderijen zich aan de wet- en regelgeving moeten houden?
- ‘Ja, alleen is niet altijd helder wat nu precies de wet- en regelgeving is.’
- ‘Heel belangrijk, maar zou ook graag meer aandacht willen zien voor behoud van zeldzame
huisdierrassen in wet- en regelgeving, zeker met oog op uitbraak van dierziektes.’
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Wie heeft het keurmerk behaald?
Ongeveer 1/3 van de aanwezige kinderboerderijen is in bezit van het keurmerk. Men vraagt zich nu af
hoe het zit met het keurmerk en de geldigheid ervan, omdat de keurmerken langer dan drie jaar
geleden behaald zijn en hertoetst hadden moeten worden binnen deze termijn. Ook met dit onderwerp
is de werkgroep bezig. De voorzitter geeft aan dat het huidige keurmerk nog geldig is.
Door kinderboerderijen die het keurmerk hebben behaald wordt aangegeven dat het een waardevolle
tool is. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Ook hier is de werkgroep mee bezig. Op korte termijn
zullen de leden een digitale enquête ontvangen om in kaart te brengen wat de wensen en knelpunten
zijn en of en op welke wijze ondersteuning wenselijk is. Het doel is te komen tot een kwaliteitsstempel
die voor iedereen (financieel) haalbaar is.
Recent heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur en het ministerie van LNV, waarin het
belang van het keurmerk naar voren kwam. Het ministerie hecht er waarde aan dat aantoonbaar kan
worden gemaakt dat kinderboerderijen (leden vSKBN) voldoen aan de wet- en regelgeving en dat er
aandacht is voor dierenwelzijn. Dat helpt de vereniging vervolgens om door het ministerie gezien te
worden als een serieuze gesprekspartner.
Waarom heb je wel of geen keurmerk behaald:
Wel:
- ‘We vinden het heel belangrijk en een groot deel is wettelijk, dus moet je toch hebben.’
- ‘Het was een subsidie-eis vanuit de gemeente.’
Niet:
- ‘We zijn heel kleinschalig en voor ons zijn de kosten (audit, RI&E etc) in verhouding te hoog.’
- ‘Wil wel, maar zit al drie jaar te wachten op de audit.’
- ‘We voldoen aan wet- en regelgeving, maar hoeven niet apart het keurmerk te behalen.’
De werkgroep bestaat uit:
Ingrid Elderson (De Kooi, Rotterdam), Marianne van Zoelen (De Wilgenhof, Rotterdam) Ingrid Schenk
en Marijke Popping (’t Molentje, Heemstede), Maaike Peltenburg (Eilandsteede, Utrecht),
Ibe Pelgrim (kinderboerderij Wijhe), Paul Koppelman (Weverkeshof, Nuenen), Alex Teuteberg (Weizigt
Dordrecht) en Inger van der Laan (secretariaat vSKBN)
Aangestuurd vanuit bestuur: Talitha Visser en Monique Verstraten
Werkgroep Communicatie:
Het doel van deze werkgroep is het bespreken van de inzet van communicatiemiddelen en interactie
tussen kinderboerderijen te stimuleren. De vSKBN zet al de volgende middelen in: website (nieuwsberichten voor kinderboerderijen en nieuws van vSKBN, vraag- en aanbod dier, vacatures,
succesprojecten-databank, database en veel meer), nieuwsbriefberichten voor kinderboerderijen en op
de hoogte houden van actuele situaties, bv. dierzieke-uitbraak), www.facebook.com/vSKBN: (korte
nieuwsberichten en mogelijkheid tot interactie), Twitter: (korte berichten en retweets).
Oproep aan leden:
We willen meer informatie uitwisselen over projecten, evenementen of andere relevante info om
speciale nieuwsbrief 'voor en door' de leden te kunnen opstellen, die één of meerdere keren per jaar
uitkomt (naast huidige nieuwsbrief). Geef mooie voorbeelden door aan secretariaat@vskbn.nl
De werkgroep bestaat uit:
Pauline Wolters (CNME Maastricht), Wouter Hendrikx (Wolfslaar, Breda),
Annelijn van Amsterdam (Zimmerhoeve)
Aangestuurd vanuit bestuur: Talitha Visser en Monique Verstraten
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Werkgroep Europese zaken
Pauline Wolters (CNME Maastricht): recent heeft de jaarvergadering van het EFCF plaatsgevonden in
Noorwegen. Hierbij waren bestuurslid Maarten Hertzberger en zij aanwezig.
De jaarlijkse conferentie vindt dit jaar plaats in Bremen (Duitsland). Hierbij worden andere
kinderboerderijen bezocht en wordt genetwerkt. De situatie in Duitsland is heel anders dan in
Nederland, maar pedagogisch op hoog niveau. Voor mensen die geïnteresseerd zijn, deelname kost ca.
€ 300.
Gevraagd wordt om meer terugkoppeling richting de leden. Pauline licht toe dat er vier keer per jaar
een (Engelstalige) newsletter verschijnt, die ook via de vSKBN wordt gedeeld.
Werkgroep Dieraangelegenheden
Deze werkgroep heeft de volgende speerpunten:
- Klankbord voor het bestuur bij contacten met het ministerie / NVWA over dierziekten, epidemieën,
crisissituaties
- Uitlokken bij de leden van creatieve oplossingen op boerderijen van beperkende maatregelen die
de overheid ons oplegt. Communiceren over die creatieve oplossingen met alle leden.
- Volgen en vertalen naar onze vereniging van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van
dierenwelzijn.
Er is voor deze groep veel te doen. Als eerste zal gestart worden met een enquête over de vogelgriep.
Naar verwachting zal vogelgriep vaker terugkeren. De werkgroep wil een praktisch document met
oplossingen opstellen hoe te voldoen aan de wet- en regelgeving en met oog op dierenwelzijn met
voorbeelden in foto’s. Wanneer de enquête uitkomt is nog niet bekend.
De werkgroep bestaat uit:
Marit Kasule-Kolhoff en Leon Borgers (Proosdij, Ede), Erik Franken (Wolfslaar, Breda), Stefan
Valkenburg (Reigershof, Breda)
Aangestuurd vanuit bestuur: Corrie Reijnhout en Maarten Hertzberger
6. Schets van de Toekomst / Actieplan 2018-2019 (bijlage 10)
In de schets van de toekomst heeft het bestuur de ambities van de vSKBN vastgelegd
Ambities
- We hebben grote dromen, maar voeren deze uit in kleine, overzichtelijke stappen (eerst goed, dan
verder)
- We luisteren naar wat de leden willen en spelen in op de wensen die er zijn (het gaat om de leden
en we realiseren ons dat er grote verschillen zijn tussen kinderboerderijen)
- We doen wat we beloven
Verder werkt het bestuur aan het vergroten van het vertrouwen door:
Verbinden
Toegankelijkheid
Transparantie
Het bestuur gaat zelf ook het land in. Te beginnen met de twee regiobijeenkomsten van de ZON en de
CON, die ook in dezelfde week plaatsvinden. Bij beide bijeenkomsten is een bestuurslid aanwezig.

Het bestuur stelt aan de leden de vraag wat zij willen dat de vSKBN voor hen doet en wat ze hebben gemist:
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-

Meer informatie over dierentuinbesluit en vakbekwaamheid (bij bedrijfsmatig houden van dieren/
Besluit Houders van Dieren).
Reactie: Hier volgt binnenkort een artikel over naar aanleiding van het volgen van een bijeenkomst over
het bedrijfsmatig houden.

-

De koppeling tussen GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) en de vSKBN.
Reactie: Bestuurslid Monique Verstraten maakt deel uit van de kerngroep van GDO. Ze geeft dat dit de
aandacht heeft. Dit is ook een onderwerp voor de nog op te zetten werkgroep Kennisdeling.

-

Gesprekspartner van de overheid:
Reactie: Recent heeft er een overleg plaatsgevonden tussen met de beleidsmedewerker Dierlijke
Ketens – dierenwelzijn (ministerie van LNV), die ook het onderwerp kinderboerderijen in haar
portefeuille heeft. Daarnaast is de vSKBN ook aanwezig bij het jaarlijks overleg hobbydierhouders en
kinderboerderijen en vindt er overleg plaats met betrekking tot specifieke onderwerpen, zoals
vogelgriep.

-

Een stelling aannemen richting de Partij voor de Dieren, want in sommige onderwerpen slaan ze door.
Reactie: de vSKBN neemt hierin geen stelling. Er zijn veel verschillen per gemeente hoe de PvdD met
bepaalde zaken omgaat. Zorg dat je kunt uitleggen wat je doet. De vSKBN kan wel bij situaties als deze
boerderijen ondersteunen.

7. Rondvraag
Ellen van Helden (Dierendal, Waddinxveen) geeft een compliment voor het sfeervolle decor en
ontspannen sfeer. Ze kijkt terug op een goede vergadering.
8. Sluiting vergadering
De voorzitter deelt mee dat de volgende ALV gehouden wordt op 8 november 2018.
Oproep aan de leden:
Wie weet een geschikte locatie die voldoet aan de volgende eisen:
- Centraal in het land gelegen
- Goed bereikbaar met auto en OV
- Plaats voor (minimaal) 100 personen
Ze bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
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