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Bericht van de voorzitter

Ook 2021 werd voor een deel gekleurd door de gevolgen van de corona epidemie. Minder omvattend
dan in 2020, maar we zijn ook dit jaar gedurende een lange periode gesloten geweest voor publiek. 
Het totaal aantal bezoekers lag dan ook aanzienlijk lager dan normaal.

Ondanks het lagere bezoekersaantal hebben we zeker niet stil gezeten en belangrijke stappen gezet.

We hebben afgelopen jaar aanvullende horeca kunnen toevoegen aan ons dienstenpallet met de 
aanschaf van de foodtruck, een langgekoesterde wens van bezoekers, bestuur en gemeente.
Bezoekers kunnen nu aan een van de tuinbanken van een kop koffie met cake of een ijsje genieten.

De eerste indruk is dat we hiermee in een behoefte voorzien. De foodtruck blijkt ook een schot in de 
roos voor evenementen, zoals zomer-avond picnics of een kleedjesmarkt. We hadden een aantal van 
dergelijke activiteiten met een aantal honderd bezoekers per event, die daarmee een gezellige 
drukte op de boerderij gaven.

Het team medewerkers heeft zich in 2021 kunnen bewijzen als “zelfsturend” team met uitgewerkte 
verantwoordelijkheden voor terrein, dier, zorg en een coördinator. We zijn ook gestart met een 3-tal 
commissies (communicatie, foodtruck en sponsorcommissie) met vrijwilligers en een connectie naar 
het bestuur. Een signaal, dat we met deze opzet van het team een goede weg inslaan is de sterkte 
stijging in het aantal vrijwilligers, stagiaires en het aantal zorgcliënten.

In onze ontwikkeling richting dorpsboerderij past een grotere focus op het verbouwen van 
biologische groente. We ondersteunen een initiatief met Marokkaanse vrouwen, kindertuintjes en 
een initiatie met tuinier-cursisten.

Financieel draaiden we een positief jaar. De overgang naar een nieuw boekhoudkantoor in 
combinatie met het Exact online programma geven accurate grip op de financiële situatie. Het 
positieve resultaat was een gevolg van een zeer sterke focus op kostenbeheersing en vergroting van 
de inkomsten. Hiermee leggen we de basis voor een structureel gezond fundament.

We verwachten in 2022 weer een volledig jaar met bezoekers te kunnen draaien. We gaan dit jaar 
focus zetten op en investeren in specifieke projecten rond achterstallig onderhoud en aan 
verbetering van de speeltuin  

Algemeen beeld overzicht verslagjaar

We kunnen het verslagjaar 2021 weer terugkijken op een jaar vol onzekerheid.  Wij konden een flink 
gedeelte van het jaar geen bezoekers ontvangen en toen de maatregelen versoepeld waren mochten
we 30 bezoekers ontvangen tot de sluiting weer een feit was. 
Uiteindelijk zijn er in de zomer van 2021 weer activiteiten opgepakt ondanks de beperkte 
mogelijkheden vanwege de corona-crisis. Na oktober was de boerderij weer voor kleinere activiteiten
nog geopend. 

Er is hard gewerkt aan het opknappen van het terrein,  er kwam ruimte voor het uitbreiden van 
netwerk, het leggen van contacten met andere organisaties en het onderzoeken van 
samenwerkingsmogelijkheden. 
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H  oofdtaken:  

Dieren:  
de aanwezige dieren worden gehuisvest in goede verblijven/weides, in gezonde groottes van 
groepen, juiste voeding wordt aangeboden en preventieve zorg verleend.
Hun welzijn wordt bewaakt en waar nodig verbeterd
In 2021 is ons dierbestand verrijkt met 4 kalkoenen, 4 cavia’s, 5 kippen en 1 haan.
Overleden zijn 2 kippen, 2 cavia’s en 1 konijn.
Verkocht/verhuisd zijn 2 cavia’s, 1 kalkoenhaan, 2 geiten, 3 slakken

Wij voeren een verantwoord, doordacht en duurzaam fokbeleid.

Zorg: 
Wij bieden een dagbesteding aan zorgvragers. Hierbij is van essentieel belang de juiste begeleiding, 
een prettige en positieve werksfeer, waarbij rekening moet worden gehouden met individuele 
karakters en behoeftes
De zorgcliënten worden in contact gebracht met de dieren. Zij verzorgen deze onder begeleiding. 
Houden samen met de medewerkers het terrein bij.
Er waren over het gehele jaar genomen gemiddeld 6 zorgcliënten in dagbesteding. Nieuwe 
zorgmedewerker Sijmen heeft het team 5 maanden ondersteund door de afwezigheid van Masha, 
die aan de opleiding “begeleider specifieke doelgroepen” is begonnen en vanwege stageverplichting 
weinig op de Brink aanwezig was. De overige teamleden zij ook actief geweest in het begeleiden van 
de zorgcliënten. De Brink heeft zich ingeschreven bij “Boer en Zorg” en bij de federatie boer en zorg 
voor het behalen van keurmerk “kwaliteit laat je zien”

Recreatie:
De bezoekers worden kosteloos een uitje aangeboden in een veilige omgeving voor kinderen. Zij 
kunnen contact leggen met elkaar, de dieren bewonderen en aaien en vooral heerlijk buiten spelen 
o.a. in de speeltuin. Toegang is voor iedereen, een smeltkroes voor culturen, geloven, jong en oud.
Er worden regelmatig picnics door bezoekers georganiseerd en daarvoor kunnen zij de diverse 
banken en stoelen gebruiken, verspreid op het terrein.  In 2021 is dit helaas tot een minimum 
beperkt geweest. Door de aangekochte foodtruck konden een aantal evenementen gehouden 
worden waarbij wat horeca-activiteiten konden worden georganiseerd

Educatie:
Schoolkinderen en volwassen bezoekers wordt iets geleerd over dier, natuur en milieu.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Zuinig zijn op wat we hebben aan planten, dieren en alle 
mooie dingen om ons heen.

Natuurbehoud:
Wij bieden huisvesting aan alle wilde flora en fauna, die zich "thuis voelt" op het terrein. Rekening 
houdend met de behoeftes van verschillende soorten dieren, zoals vogels, reptielen, amfibieën, 
insecten, zoogdieren.
We geven veilig voedsel (zonder bestrijdingsmiddelen) voor een oase aan bloemen, vroege en late 
bloeiers. Stekken zaden, afleggen enz. om een lust voor het oog en maag te bieden.
De sprookjestuin en beestjestuin die in 2019 zijn gerealiseerd, zijn een enorm succes. Vooral de 
educatieve en recreatieve projecten. Wormenhotel, bladkorf, houthostel en stenen schutting. De 
beestjestuin is een woonplaats en broedplaats voor insecten reptielen, amfibieën en kleine 
zoogdieren.
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Bezoekers :
2021 was wat bezoekersaantallen betreft ook een ellendig jaar. We kunnen niet goed inschatten 
hoeveel bezoekers er zijn geweest.  Door corona zijn we ook in 2021 periodes dicht geweest 
waardoor aantal bezoekers ook dit jaar wat later is geweest. 
Er waren de nodige beperkingen in de binnenruimtes (stal en deel). Er werden een aantal 
activiteiten/evenementen georganiseerd, die toch wel goed bezocht werden En een week voor de 
kerstvakantie moesten we weer sluiten. Dat duurt tot in 2022
In 2022 wordt een nieuwe bezoekersteller aangeschaft en kunnen we hopelijk wat exacter zijn.
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Activiteiten :
De volgende activiteiten zijn in 2021 gerealiseerd:

1. Ruimte voor 50 moestuinders gerealiseerd (2 grote gezamenlijke tuinen en 20 kleinere 
tuintjes)

2. Buitenlesdag 13 april 2 x 2 lessen over wilde bijen en kriebelbeestjes
3. 20 mei planten- en zadenruil, dag voor moestuinders
4. 28 en 29 mei NL Doet: klus was het bouwen van een opbergschuur voor speelgoed en 

gereedschap, plaatsen van groene daken, meehelpen in de moestuin
5. Zondag 4 juli: 2x voorstelling Aldo theater 11 en 15 uur
6. Vrijdag 20 augustus: zomeravond met picknick en muziek op het veld bij de foodtruck van 17 

– 21 uur (Brinks & Bites catering)
7. 2,9,16 en 23 september: 1e blok boerderijbikkels op de donderdagmiddag van 15 – 16.30 uur 

vaste groep van 4 – 6 kinderen. Elke les heeft een dierthema. Betaalde activiteit € 20,-
8. Zondag 5 september: struinen in de tuinen en gluren bij de buren, activiteiten in 

samenwerking met de Tuinders.nl
9. Dinsdag 14 en vrijdag 24 september: watersafari, les voor 2 klassen van de Sluis samen met 

vrijwilligers
10. 8 t/m 17 oktober: Week van de Duurzaamheid (samen met Duurzaam Zeist, Willy Douma). 

Vrijdag 8 oktober ontvangen van pelgrims van de klimaatpelgrimsgroep, samenwerking met 
Gewoon Gaan! Arie Theisens. Pelgrims krijgen een rondleiding van worden uitgezwaaid door 
schoolklassen, donderdag 14 oktober zwerfvuil rapen met de pony’s, zondag 16 oktober 
duurzame kindermarkt.

11. Theaterkaravaan de Bonte Boel, 2 voorstellingen in de herfstvakantie
12. Halloween feest
13. Kerstbomen actie

Medewerkers.
De boerderij telt momenteel 6 vaste medewerkers:
René Jansen: terreinbeheer/dierverzorger,  40 uur per week.
Mevr. Milou Verhey: dierverzorger/begeleider 29,3 uur per week.
Mevr. Masha van den Berg: dierverzorger/begeleider zorgcliënten 29,3 uur per week
Mevr. Melissa Driesen:  administratie 24 uur per week.
Mevr. Carla Danhof:  coördinator 31,3 uur per week
Sijmen van Merkenstein: van 1 juli – 1 december 2021 24 uur per week

Zorg:
Dagbesteding was in 2021 40 dagdelen per week verdeeld over 6 cliënten. In de eerste lockdown in 
2020 kwamen de cliënten niet op de boerderij. In de tweede lockdown in 2021 is dat wel het geval.

Vrijwilligers : 
We mochten ons verheugen op een groot aantal vrijwilligers tw
24 actieve vrijwilligers in diverse rollen

Stagiaires:
Totaal aantal stagiaires in 2021: 14
Waarvan 11 stagiaires van een dieropleiding, 
1 stagiair van een groenopleiding 
1 stagiair van een zorgopleiding en 1 snuffelstage 
Helaas hebben niet alle geplande stagiaires hun stage (volledig) kunnen lopen ivm Corona-crisis
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Samenwerkingen:
Diverse samenwerkingsverbanden zijn gerealiseerd: o.a.  
Poelenwerkgroep, Zeist zoemt Duurzaam, Knotploeg, Boswerf, Samen Duurzaam Zeist, Samen voor 
Zeist, Duurzame Kerstbomen, NL-Doet, Tuinders.nl, De Vrijwilligerscentrale, kinderboerderijen in de 
buurt o.a. ’t Woelige Nest (Driebergen), Utrecht Natuurlijk, de Vliert en met Brinks & Bites

Projecten 2021:
In 2021 zijn er gerealiseerd: verdere uitbreiding van moestuintjes
realisatie aanleg van zonnepanelen in de weide en een zonneboiler
Zeer veel achterstallig onderhoud is gepleegd aan de weides, techniek en de beplanting.
plm. 1000 nieuwe planten, stekken en zaden. Alles verkregen uit donaties. Tevens zijn er een aantal 
onderhoudsprojecten gerealiseerd o.a. nieuwe kippenweide en kippenhok. 
In 2020 er is 150 meter hekwerk van de weides vervangen. In 2021 nog meer hekwerk vervangen
Foodtruck aangekocht en een pilot gestart met kleinschalige additionele horeca in samenwerking van
Brinks & Bites
Nieuwe leskist gemaakt: “boerderij bewoners (beestachtig leuk) geschikt voor kinderen van de 
groepen 1 en 2. Leskist wordt in het voorjaar 2022 ingezet.
Diverse commissies opgezet: foodtruckcommissie, sponsorcommissie, communicatiecommissie, 
tuincommissie 
Start met voorbereiden nieuw logo/huisstijl/naam

Dieradopties:
In 2021 zijn er 22 dieren geadopteerd (sponsoring) Er staat een bepaald bedrag per dier vast. Men 
kan inschrijven op een specifiek dier en daarvoor een jaarvergoeding betalen.

Kwaliteitszorg : 
Alle medewerkers op de werkvloer zijn in het bezit van een BHV-diploma en volgen een jaarlijkse 
herhaling. 
Uiteenlopende eisen mbt tot het dierenbestand:
Wij voldoen aan alle wet- en regelgeving die noodzakelijk is om de boerderij te runnen.
We zijn een erkend leerbedrijf voor stagiaires van het MBO dierverzorging en MBO Zorg en Welzijn 
om stagiaires dierverzorging, zorgmedewerkers te morgen begeleiden.
Om bezoekers zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen, voeren wij een preventief beleid van 
bescherming tegen zoönosen zeel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zijn onze medewerkers getraind
in herkennen en handelen waar nodig. We voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van 
bescherming tegen zoönosen, denk hierbij aan de enting ten Q-koorts. We nemen daarnaast een 
aantal bovenwettelijke maatregelen, zoals het deelnemen aan het keurmerk Zoönose-verantwoord 
bedrijf en diergezondheidsprogramma's zoals onderzoek na Chlamydia en CL.

Duurzaamheid : 
Met de verbouwing eind 2016 heeft de kinderboerderij grote stappen gezet op het gebied van 
duurzaamheid. 
Deze ontwikkelingen hebben zich voortgezet, o.a. door het winnen van een innovatieprijs in nauwe 
samenwerking met de Gemeente Zeist.
In fijne samenwerking met een aantal ambtenaren is een werkgroep actief , die zich inzet met als 
gezamenlijk doel de kinderboerderij verder te ontwikkelen naar CO2-neutraal, maar ook op de kaart 
te zetten als  “proeftuin van duurzaamheid”, waar inwoners kennis kunnen maken met de vele vaak 
nieuwe ontwikkelingen die er op dit gebied zijn .
De Tesla batterij geplaatst in 2019 en de zonnepanelen leveren ons genoeg energie op om de 
boerderij klimaatneutraal te draaien
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Financiën:
Voor  de financiële gang van zaken wordt verwezen naar de Jaarrekening 2021 met de toelichtingen

Bestuur:
In 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen

J.H. Hillebrand voorzitter
C.M. Rutten penningmeester tot 1.3.2021
K.M. Overweel penningmeester vanaf 5.6.21
M.B.M. Campman-Werkhoven secretaris
D.H.P.A Beerepoot algemeen lid

Gedurende het jaar heeft het bestuur elf maal vergaderd.
Daarnaast werd er tweewekelijks overleg gepleegd met de bewoners van de boerderij Milou Verhey 
en René Janssen.  
Maandelijks teamoverleg met alle medewerkers. In totaal waren dat tien overlegrondes.

Zeist, 1 mei 2022
Het Bestuur




