vSKBN 2018
Het jaar in vogelvlucht
2018: het eerste jaar om de ambitieuze plannen van het nieuwe bestuur uit te werken. Er is heel
hard gewerkt, maar wat is er daadwerkelijk gebeurd? Een kort overzicht…

Bestuur





Het bestuur kwam in 2018 maandelijks bijeen, sinds november maandelijks afwisselend in
een algemene vergadering en een vergadering van het dagelijks bestuur. Dit om de druk op
de bestuursleden iets te verminderen.
Begin 2018 moest Ab Dominicus zich om gezondheidsredenen terugtrekken uit het bestuur.
De ALV wees Meino Janszen in april als zijn opvolger aan.
In de ALV van oktober was Wessel Kok niet herkiesbaar voor een tweede bestuurstermijn en
ook Maarten Herzberger moest zich wegens tijdgebrek uit het bestuur terugtrekken.
Ibe Pelgrim en Avinash Krishnasing boden zich aan om een half jaar als kandidaat mee te
lopen in het bestuur. Zij kunnen zich in de voorjaars ALV van 2019 verkiesbaar stellen.

Communicatie
Veel aandacht voor communicatie dit jaar:
 Na elke bestuursvergadering een nieuwsbrief vanuit het bestuur met de belangrijkste punten
uit de vergadering.
 Er is een opzet gemaakt voor een communicatieplan
 De nieuwe website heeft prioriteit gekregen. Het bestuur heeft in 2018 hiervoor de eerste
stappen gezet en voor 2019 een post in de begroting opgenomen.
 Ook het logo wordt aangepast aan de tijd. Dit loopt mee in het ontwikkelen van de nieuwe
site.
Kwaliteit
De werkgroep kwaliteit heeft samen met het bestuur nagedacht over een nieuwe vorm voor het
oude keurmerk. De tussentijdse conclusies worden voorgelegd aan de leden in de ALV van april 2019.
Enkele belangrijke punten:
 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E): deze wordt up-do-date en toegankelijker gemaakt
en gekeken wordt of een branche erkende RI&E op termijn haalbaar is. Er is een aanzet
gemaakt voor een RI&E die goed bruikbaar is voor alle kinderboerderijen en er wordt gezocht
naar zo gunstig mogelijke tarieven.
 Het bestuur spreekt de ambitie uit dat in 2020 alle aangesloten organisaties voldoen aan de
wet- en regelgeving. Om dit te bereiken zal er in 2019 veel aandacht zijn voor workshops en
andere bijeenkomsten om kinderboerderijen te helpen dit voor elkaar te krijgen.
 Daarnaast wordt gedacht aan een aanvullend certificaat voor boerderijen die zich hebben
gespecialiseerd op gebieden anders dan wet- en regelgeving.



Bij de toetsing spelen financiële aspecten een grote rol. Het bestuur zoekt hiervoor externe
geldbronnen, zodat audits voor alle boerderijen haalbaar zijn.

Financiën
 Er is een nieuw boekhoudprogramma gezocht dat beter aansluit bij de eisen van dit moment.
 Fondsenwerving en sponsoring krijgt meer aandacht. In eerste instantie wordt gekeken naar
sponsoring t.b.v. het EFCF congres in september, daarna wordt de zoektocht breder. Wij
denken bijvoorbeeld aan fondsenwerving voor de kosten van de audits.
 Voor het eerst werd na enkele jaren weer contributienota’s verzonden.
Leden
 Doordat er weer contributie werd geheven kon nu ook het reële ledenaantal worden
vastgesteld. Eind 2018 bleken er 119 leden en 17 aspirant leden te zijn.
ALV
Twee ALV’s in 2019: op 17 april in het Castellum in Utrecht en op 8 november in Burgers Zoo in
Arnhem. Beide bijeenkomsten werden druk bezocht en goed beoordeeld. Toch waren er enkele
verbeterpunten die vanaf april 2019 worden doorgevoerd:
 Eén ALV per jaar (in april) en in het najaar een praktijk gerichte bijeenkomst.
 Kort vergaderen en daarna vooral aandacht voor netwerken en voor praktische zaken waar
boerderijen tegenaan lopen.
Kinderboerderijen Rookvrij
Al eerder sprak het bestuur uit het actief beleid van ‘Rookvrije kinderboerderijen’ te steunen en uit
te dragen. Inmiddels is de vSKBN ook formeel partner van de Alliantie Rookvrije Generatie.
Onze doelstelling: in 2020 alle aangesloten kinderboerderijen rookvrij!
Secretariaat
Om meer zicht en invloed te krijgen op de kosten van de ondersteuning zijn nieuwe afspraken
gemaakt met het secretariaat. Deze zijn vastgelegd in een nieuw contract. De belangrijkste
verandering is dat er nu een vaste maandelijkse vergoeding is voor de secretariaatswerkzaamheden
en dat specifieke deskundige ondersteuning wordt gedeclareerd op uurbasis.
Extern overleg
De vSKBN heeft in 2018 een aantal keren namens de kinderboerderijen aan tafel gezeten bij
overlegsituaties van overheden en andere organisaties:
 5 april: LNV. Aan de orde kwamen o.a.: toelichting huidige status vSKBN, wat kan vSKBN doen
voor ministerie en vv en status keurmerk. Vanuit het ministerie: maatregelen vogelgriep, Qkoorts, bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren, betrekken bij veranderende
regelgeving.
 23 april: overleg NWPP: o.a. vogelgriep, EU-regelgeving
 31 mei: LNV: Vogelgriep
 27 augustus: Raad voor dierenaangelegenheden. Vraag vanuit de raad: is er vanuit de One
Welfare gedachte noodzaak om aandacht te schenken aan het welzijn van dieren die ingezet
worden bij Animal Assisted Interventions?
 9 oktober: LNV: bestuurlijk overleg hobbydierhouders en vSKBN
 4 december: NVWA: doelgroepenoverleg Q-koorts

EFCF
Besloten is dat de vSKBN in 2019 het jaarlijkse congres van het EFCF (European Federation of City
Farms) gaat organiseren. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de begroting.
In 2018 is hiervoor een werkgroep samengesteld die met de voorbereidingen voor dit 5-daagse
congres is gestart.

