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1 Inleiding
Van oudsher is een kinderboerderij een plaats waar kinderen in contact kunnen komen met het
boeren- en buitenleven. De kinderboerderij omvat anno 2018 echter meerdere functies. Een
belangrijke is de sociaal-maatschappelijke functie, waarbij ontmoeten en participeren van zeer
diverse groepen uit de samenleving duidelijk tot uiting komen.
In een veranderende wereld van gebruik van de kinderboerderij en financiering is het belangrijk om
proactief te werken, op tijd nieuwe ontwikkelingen te signaleren en daar ook naar te handelen.
Het beleidsplan van de Stichting Dierenweide Harderwijk 2018 - 2023 is opgesteld als leidraad voor
toekomstige bedrijfsvoering, geeft organisatiedoelstellingen en de strategie aan om de doelstellingen
te behalen.

1.2 Toegang
De entree van de kinderboerderij is gratis. Dit past binnen de hoofddoelstelling om voor iedereen
toegankelijk te zijn en het zo laagdrempelig mogelijk houden. Wel geven we aan op welke manier
bezoekers de kinderboerderij kunnen steunen, zoals een gift in het ‘giftenschaap’ of door donateur
te worden.

1.3 Kinderboerderij digitaal
- Website: http://www.dierenweideharderwijk.nl/
- Facebook: https://www.facebook.com/dierenweideharderwijk/

1.4 Keurmerk Zoönosen Verantwoord Bedrijf
Het Keurmerk heeft criteria op het gebied van maatregelen om de kans op zoönosen te verkleinen.
De checklist
wordt jaarlijks samen met de eigen dierenarts ingevuld en opgestuurd naar de gezondheidsdienst
voor Dieren.

1.5 ANBI-status
Stichting dierenweide Harderwijk is erkend als ANBI. Dit betekent dat het door de belastingdienst als
'algemeen nut beogende instelling' is aangewezen. De schenkers aan de kinderboerderij kunnen
hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen:
- Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die
de
ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de
schenking.
- Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van
de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
De gegevens die de kinderboerderij openbaar moet maken, zijn op de website te vinden.

1.6 Doelgroepen
Bezoekers:
- Kinderen van 0 – 12 jaar en hun (groot) ouders/verzorgers/begeleiders
- Leerlingen van basisscholen, kinderen van PSZ/ KDV/ BSO (groepen)
- Ouderen uit verpleeghuizen/ verzorgingshuizen
- Mensen met een beperking
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2 Organisatie
2.1 Organisatiebeschrijving
Stichting Dierenweide Harderwijk is een stichting, opgericht in 2008. De Stichting Dierenweide
Harderwijk is ontstaan uit de wijkvereniging Stadsweiden, de kinderboerderij bestaat op zich al vanaf
1985. De stichting zorgt voor het beheren en exploiteren van een kinderboerderij. Hierbij is zorg voor
de dieren, opstallen en het terrein een belangrijk item, evenals de (educatieve) activiteiten die
uitgevoerd worden op de kinderboerderij. De Kinderboerderij wordt geheel gerund door vrijwilligers
daarnaast zijn er ook maatschappelijke-stagiaires werkzaam op de kinderboerderij.

2.2 Missie en Visie
Missie
Stichting Dierenweide Harderwijk is een organisatie die werkt als stichting zonder winstoogmerk. De
stichting beheert en exploiteert een voorziening, waarbij kinderen en volwassenen uit de regio op
een recreatieve en educatieve manier in aanraking komen met (landbouwhuis)dieren en planten om
op deze wijze een respectvolle houding ten aanzien hiervan stimuleren. De interactie tussen
bezoeker en dier staat hierbij centraal.
Daarnaast heeft de stichting een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie wat onder andere tot
uiting komt in de participatie van diverse doelgroepen.
Visie
De stichting wil zorg dragen voor een veilige, en uitdagende voorziening van hoge kwaliteit,
waarbinnen ruimschoots mogelijkheid wordt geboden aan leren, beleven en participeren. Het
dierenwelzijn is een belangrijke leidraad, zowel binnen de verzorging van eigen dierenbestand als in
het uitdragen van kennis naar derden.
De veiligheid en hygiëne voor bezoekers en medewerkers wordt op een aantal relevante onderdelen
gewaarborgd middels keurmerken, zoals bijvoorbeeld het keurmerk zoönoseverantwoord bedrijf.
Daarbij is de inzet van vakbekwame vrijwilligers een noodzaak om de veiligheid, kwaliteit en
continuïteit te waarborgen.
De stichting streeft daarnaast ook naar een inrichting die uitnodigt tot beleven en ontdekken. Dit om
de dieren op een zo natuurlijke mogelijke manier onder de aandacht van bezoekers en met name
jeugd te brengen.

2.3 Vrijwilligers
Vergoedingen en onkosten
De vrijwilliger ontvangt geen vergoeding of loon voor de werkzaamheden. Ook verstrekt de
kinderboerderij geen vergoedingen voor gemaakte reiskosten (huis-kinderboerderij). Indien andere
onkosten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor de aanschaf van materialen of reiskosten om iets op te
halen of weg te brengen, dan kunnen deze kosten gedeclareerd worden. Voorwaarde is dat dit
vooraf is afgesproken met een personeelslid van de kinderboerderij en dat een betaalbewijs wordt
aangeleverd.
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Presentje
Rond kerst/ het einde van het jaar ontvangen de vrijwilligers een presentje als dank voor hun inzet.
Vrijwilligers bbq
Eénmaal per jaar wordt er een vrijwilligers BBQ georganiseerd. Dit is ook bedoeld om alle vrijwilligers
te bedanken voor al het werk dat ze verrichten. Daarnaast kunnen alle vrijwilligers elkaar eens
tegelijkertijd ontmoeten. Wij proberen dit gratis te houden voor de vrijwilligers en hun partners.

2.4 Samenwerking met andere organisaties
We hebben een samenwerkingsverband met de Hortus.
De basisscholen in Harderwijk kunnen zich inschrijven bij de Hortus om een les te krijgen op de
dierenweide.
We hebben ook een samenwerking met Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe (locaties Randmeer
en Weideheem), daar gaan vrijwilligers van de dierenweide 1 maal per maand met dieren op bezoek
bij de ouderen.
We hadden ook een samenwerking met Careander, dit is i.v.m. met bezuinigingen bij Careander
helaas gestopt.
We hadden ook een samenwerking met de christelijke school De Lelie. Deze samenwerking is ook
van De Lelie uit gestopt, omdat zij geen tijd meer konden vrijmaken op de donderdag, en onze
vrijwilligers geen tijd konden vrijmaken op andere dagen.

2.5 Kernactiviteit en ondersteunende processen
Kernactiviteit van Stichting Dierenweide Harderwijk is het ontwikkelen en onderhouden van een
voorziening waar bezoekers ( met het accent op de jeugd ), leren omgaan en zorgdragen voor dieren
en hen weer in contact te brengen met natuur. De voorziening is laagdrempelig en voorziet in een
behoefte voor alle lagen van de bevolking. Naast de educatieve functie is ook een recreatieve functie
van belang.
Ondersteunende processen hierin zijn het organiseren van educatieve activiteiten en permanente
informatievoorziening op het terrein. Daarnaast wordt het meehelpen op de kinderboerderij door
jeugdigen en het meewerken door vrijwilligers van alle leeftijden gestimuleerd.
Deze functie verhoogt de maatschappelijke waarde van de kinderboerderij, zowel voor de
deelnemers als de bezoekers van de kinderboerderij.

2.6 Organisatiestructuur
De stichting kent een stichtingsbestuur van 5. Het bestuur bepaalt in nauw overleg met de overige
vrijwilligers het beleid en houdt toezicht op de uitvoering in hoofdlijnen. Gewerkt wordt verder
maatschappelijke stagiaires van diverse scholen.
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3 Beleid en strategie
3.1 Organisatiedoelen
Strategische doelen
De kinderboerderij heeft een groot maatschappelijk draagvlak en bekendheid.
De kinderboerderij is goed in staat om een plezierig verblijf (recreatie in een groene omgeving) te
geven aan bezoekers en vrijwilligers.
Leidend is dat de voorziening voldoet aan wet- en regelgeving en er voldoende vakbekwame
vrijwilligers aanwezig zijn, voor een optimale verzorging van de levende have en zodat de
dierveiligheid en publieksveiligheid maar zeker ook de verbinding tussen doelgroepen en het
overdragen van kennis optimaal verankerd zijn.
Tactische doelen
De kinderboerderij is gehuisvest op een terrein van ruim 3.000 m2 en biedt voldoende ruimte om
bezoekers kennis te laten maken met de verschillende diersoorten.
Dierenwelzijn komt tot uitdrukking in de wijze waarop de dieren op de kinderboerderij gehuisvest
worden. Daarnaast verstrekt de kinderboerderij in het hoofdgebouw informatie over diverse (natuur)
onderwerpen die ongeveer om de drie maanden wisselen.

3.2 Strategie
Educatie en midden in de maatschappij.
Deze slogan zal de komende 5 jaar leidend zijn in de verdere ontwikkeling van de kinderboerderij.
De Dierenweide Harderwijk heeft de afgelopen jaren vooral gewerkt aan het verbeteren van de
stallen en volières op de weides. De vrijwilligers in samenwerking met jeugdverzorgers en stagiaires
zijn trots op hun werk en leveren een zinvolle bijdrage aan de werkzaamheden op de
kinderboerderij. Door de samenwerking van deze diverse groepen mensen en het contact met
bezoekers is er sprake van een hoge mate van integratie in de samenleving.
De Dierenweide Harderwijk is een plek waar veel mensen graag vertoeven en biedt laagdrempelige
educatie over dieren en dierenwelzijn dicht bij huis. Deze functie wordt door de bezoekers
gewaardeerd maar kan nog verbeterd en mogelijk uitgebreid worden.

3.3 Korte termijn: de exploitatie
Voor het exploiteren van de kinderboerderij zijn, net als bij een bedrijf of instelling, financiële
middelen nodig.
Voor elk kalenderjaar wordt een exploitatie begroting opgesteld. Het beleid is erop gericht om de inen uitgave in evenwicht te houden. De opbrengsten bestaan uit giften en donaties. Ook is er een
jaarlijkse subsidie van de Gemeente Harderwijk.
Het bestuur streeft ernaar om bekendheid te creëren en te behouden middels publicaties in
plaatselijke kranten, internet en sociale media zoals Facebook en een website.
We willen graag de samenwerking met Careander herstellen, daarvoor zullen we weer contact
opnemen met Careander.
Ook gaan we kijken of de samenwerking met de school De Lelie (ZMLK onderwijs) weer kunnen
starten.
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3.3 Lange termijn: investeringen en educatie
Om de kinderboerderij in stand te houden is het nodig om te blijven investeren in nieuwe duurzame
middelen, zoals gebouwen, renovatie en inventaris. Bij gelegenheid worden acties ontplooid voor het
verkrijgen van sponsorgelden en/of project subsidie. Alleen bij een exploitatie overschot worden ook
lopende middelen zo nodig ingezet voor de lange termijn investeringen.
Onderzoeken of er meer samenwerking mogelijk is met andere organisaties binnen de gemeente
Harderwijk.

Bijlage:
Huishoudelijk Reglement Stichting Dierenweide Harderwijk
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