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Programma vSKBN LEDENDAG op 25 april 2019

Deel 1
Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10.00 – 12.00
AGENDA
1.
2.
3.

4.

Opening en mededelingen
Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 8 november 2018 (bijlage 1*)
Jaarverslag en jaarrekening 2018
- Jaarverslag (bijlage 2*)
- Presentatie jaarrekening 2018 (bijlage 3*)
- Goedkeuring jaarrekening door de kascommissie
- Aanstellen kascommissie 2019
- Correctie begroting 2019 toegelicht (bijlage 4*)
- Bespreken en goedkeuren begroting 2020-2021 (bijlagen 5a en 5b*)
Kwaliteit 2.0 (bijlage 6*)
(* De bijlagen vind je op onze website: www.kinderboerderijen.nl)

PAUZE
5.
6.
7.

Verkiezing nieuw bestuurslid
Presentatie nieuw logo en ontwerp nieuwe website vSKBN
Rondvraag en sluiting

Deel 2
Rondleiding over de locatie van Aeres met aansluitend (vanaf 12.00 uur) lunch

Deel 3
In gesprek met collega’ s
In ons werk hebben we te maken met veel onderwerpen waarover we ook graag met collega’ s in het land
willen praten. Hieronder lees je welke onderwerpen er op 25 april ’s middags op de agenda staan. Om het
gesprek op gang te helpen hebben we er meteen een paar startvragen bij geschreven. Per onderwerp zijn er
vier gespreksrondes van maximaal 20 minuten.
Je kunt je inschrijven voor vier thema’s. Dat kan van tevoren via het inschrijfformulier (bijlage 7*).
De aantekeningen per thematafel publiceren we tegelijk met het verslag van de algemene ledenvergadering.
Geniet na afloop van de thematafels nog even van een drankje.

2

De thematafels:
Onderwerp
Quarantaine

Hygiëne

Rookvrije Kinderboerderij

Dierenwelzijn

Fokbeleid

Gezondheidsplan

Financiën

RI&E
Kwaliteit 2.0

Startvragen
1. Wat is verplicht? (wet- en regelgeving)
2. Hoe heb je dat georganiseerd?
3. Hoe ga je om met dekbokken/ rammen die
maar een paar weken aanwezig zijn?
4. Heb je ideeën om bijv. vogelgriep en
uitbraak aan te pakken?
1. Hoe ga je om met werkkleding?
2. Hoe organiseer je het vuile en schone weg
principe
3. Hoe pak je geboorten en abortussen aan?
1. Waarom zou je dat willen?
2. Hoe kun je dat aanpakken op jouw
boerderij?
3. Welke hulpmiddelen zijn er?
1. Voorbeelden van verrijking?
2. Waar en hoe kom je aan de goede
informatie?
3. Wat doe je met dumpdieren?
1. Wat is je fokbeleid?
2. Hoe kom je aan de geschikte dieren?
3. Hoe heb je de afzet geregeld? Tips?
1. Hoe ga je om met (niet) verplichte entingen?
2. Hoe ziet je gezondheidskalender eruit?
(neem eventueel een voorbeeld mee)
1. Welke inverdienmodellen heb je?
2. Van welke organisatie(s) krijg je subsidie?
3. Wel eens aan crowdfunding gedaan? Wat
zijn je ervaringen daarmee?
1. Wat moet nu eigenlijk wel / niet?
2. Hoe pak je het aan?
1. Kwaliteitswaarborg: hoe zie je dat voor je?

