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Boeren, Burgers en buitenlui!Boeren, Burgers en buitenlui!Boeren, Burgers en buitenlui!Boeren, Burgers en buitenlui!    
    
Gennep, vitale vesting en recreatief middelpunt in de regio. Een gemeente omgeven 
door groen en water. Een gemeente die zich op de kaart wil zetten. 
Door de vele kerkdorpen in de gemeente is er een duidelijke verbinding met de 
agrarische sector. Het is nog steeds “goed boeren” in de omliggende kerkdorpen. 
De Kern Gennep echter verstedelijkt meer en meer. Nieuwbouwwijken verrijzen en 
verdringen platteland om plaats te maken voor burgers. Burgers die werken in de 
gemeente zelf of in een omliggende grote(re) stad.  
Deze burgers komen veelal naar Gennep vanwege het nog landelijke karakter dat de 
gemeente en regio biedt. Rust en ruimte. Rust om van onder andere van de natuur 
te genieten en ruimte om je vrijer te voelen in ons vaak zo gehaaste dagelijkse 
bestaan. 
 
Gennep heeft als speerpunt de ontwikkeling van recreatieve mogelijkheden hoog op 
haar lijstje staan. Plekken om als inwoner van de gemeente de schaarse vrije tijd 
nuttig en ontspannend door te brengen. Ook deelname van alle bevolkingsgroepen 
aan sociale processen en actieve betrokkenheid van jeugd bij educatieve en 
maatschappelijke processen is een waardevol item op de gemeentelijke agenda.  
 
Kinderboerderij Gennep verenigt boeren, burgers en buitenlui met de politieke 
ambities van de gemeente Gennep. Middels dit initiatief wil de stichting 
Kinderboerderij Gennep een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven 
in onze gemeente. Een uitbreiding zijn van het reeds bestaande aanbod op 
recreatief, informatief en educatief vlak. Maar vooral een uitbreiding op sociaal 
vlak. VerbindenVerbindenVerbindenVerbinden is voor de initiatiefgroep een waardevol woord. De beoogde plannen 
behelsen meer dan alleen de doelstellingen welke toe te dichten zijn aan sec een 
kinderboerderij. 
 
Dromen nastrevenDromen nastrevenDromen nastrevenDromen nastreven    
    
Kijkend naar ons ideaalplaatje zien we een gebouw op een markante plaats, liefst te 
midden van natuur en/of wandelpaden. Om dit gebouw ligt een grote groene weide 
waarin diverse grazers in een waterig ochtendzonnetje hun kostje bij elkaar 
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scharrelen omgeven door vrolijke kinderen die geregeld een kreet van verassing, 
verbazing en opwinding slaken. Geiten laten zich aaien, de pony wordt geborsteld 
door een groep meisjes en de kippen eten gedreven het graan dat een medewerker, 
een cliënt van Dichterbij die hier zijn dagbesteding vindt, net heeft neergegooid. Op 
een bankje voor het gebouw zitten de moeders van de kinderen te genieten van de 
ontdekkingstochten van hun jonge kroost en bespreken ondertussen de dagelijkse 
zaken. De beheerder van de kinderboerderij komt langs voor nog een rondje koffie, 
waarvoor de moeders graag een geldelijke bijdrage geven. Vanuit de zijkant van het 
gebouw klinken plots de klanken van een hond die blaft, wetend welke wandeling 
hem zodadelijk wacht. Zijn baas stopt hem even in de aanwezige kennels en schuift 
even aan voor “een bakkie” bij de aanwezige bezoekers die reeds in de steeds 
krachtiger schijnende middagzon genesteld zitten. Lekker om na een dag op kantoor 
even het hoofd leeg te maken. Na de koffie wordt de hond weer uit de kennel 
gehaald, aangelijnd en via de ingang van de kinderboerderij lopen baas en hond de 
uitgestrekte natuur in, gedwee de slingerende paden volgend langs al het moois dat 
de Gennepse natuur te bieden heeft.  
Daar komen een aantal kinderen aanlopen. Voor school moeten zij een 
maatschappelijke stage lopen. Natuurlijk kenden zij de kinderboerderij al van toen 
ze zelf op de basisschool zaten en was dit voor hen dan ook vanzelfsprekend de plek 
voor de stage. Want wat hadden ze genoten toen ze in groep 7 met de hele klas een 
middag les hadden op “hun” boerderij! Graag steken zij aan het eind van de middag 
nog even hun handen uit en helpen de cliënten van Dichterbij bij het opruimen van 
de stallen……… 
 
Kenmerkend; verbinden Kenmerkend; verbinden Kenmerkend; verbinden Kenmerkend; verbinden     
    
Verbinden is een sleutelwoord voor de stichting Kinderboerderij Gennep. De 
initiatief groep heeft in haar eerste gesprekken benadrukt dat de kinderboerderij 
vooral een verbinden karakter zou moeten hebben. Verbinden van mens met natuur 
en dier, maar ook verbinden van mensen onderling. Toegang tot de kinderboerderij 
moet naar ons oordeel dan ook laagdrempelig en kostenloos zijn. Men moet, arm of 
rijk -jong of oud, naar binnen kunnen lopen en in contact kunnen komen met elkaar. 
Om dit doel optimaal te bereiken zien we een absolute meerwaarde in het betrekken 
van de cliënten van Dichterbij bij het initiatief. Zij zijn naar ons oordeel alom 
bekend en aanwezig in onze gemeenschap, dit reeds jaren. Naar ons oordeel bieden 
we op deze manier een perfecte vorm van dagbesteding aan deze mensen en laten 
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hen daardoor nog optimaler integreren in onze gemeenschap. Ook maken we jonge 
bezoekers op deze manier al vroegtijdig vertrouwder met het “anders zijn”.  
Ook moet het naar ons oordeel mogelijk gemaakt worden dat mensen elkaar treffen 
en opzoeken op deze boerderij. De huidige maatschappij heeft duidelijk behoefte 
aan sociale rustpunten. Laagdrempeligheid, met een gastvrije inslag is ons devies. Er 
zijn duidelijke regels op ons terrein. Veel kan, niets moet. Genieten, rust en 
ontspanning. Of gewoon een praatje van mens tot mens. 
Voor de inwoners die graag wandelen in de Gennepse natuur willen we proberen een 
meerwaarde te zijn. Een rustplaats bieden waar voor-, na of tijdens de wandeling 
met (of zonder) de hond even genoten kan worden, afleiding gevonden kan worden 
of een praatje gemaakt kan worden met andere hondenliefhebbers over de 
eigenaardigheden van ieders viervoeter. 
Door middel van het organiseren van diverse activiteiten willen we proberen de 
bevolking met elkaar in contact te brengen. Van een wandeltocht tot het zoeken 
van paaseieren voor jeugdigen. De kinderboerderij wil betrokken in de maatschappij 
staan! 
 
Verbinden. Een kenmerkend doel voor onze kinderboerderij, maar onderscheidend 
in de regio. 
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Wat er aan vooraf ging:Wat er aan vooraf ging:Wat er aan vooraf ging:Wat er aan vooraf ging:  
 
Een groep ervaren dierenliefhebbers wil in hun eigen woonplaats bezig kunnen zijn 
met dieren. Vanuit hun diverse achtergrond, reeds eerder betrokken geweest bij het 
opstarten en draaiende houden van kinderboerderijen en eigen dieren thuis, 
ontstaat het idee om hun kennis en vaardigheden dichter bij huis uit te dragen om 
zodoende plaatsgenoten hier van mee te laten profiteren. Na lang nadenken over de 
vorm die hieraan gegeven kan gaan worden, komt er een dubbele invulling naar 
buiten. 
Enerzijds willen we mensen iets leren over en om laten gaan met dieren, anderzijds 
willen we dieren gebruiken als recreatief en sociaal verbindend medium. Ons valt 
direct de goede combinatie op.  
 
De gemeente Gennep wordt daarom medio 2009 gevraagd met ons mee te denken 
over een nadere invulling en locatie die kan voldoen aan de hieronder geschetste 
opzet van de nieuw te vormen stichting.  
Aangezien een dergelijke opzet alleen zijn doel behaalt wanneer deze locatie in of 
nabij het centrum van de gemeente ligt of op een goed bereikbare plaats aan de 
rand van de gemeente, hebben wij na contacten met enkele gemeente ambtenaren 
gemeend om hen te vragen voor ons uit te zien naar mogelijke vestigingslocaties van 
een kinderboerderij als de onze.  
 
Ook zouden wij van de Gemeente graag medewerking krijgen bij het van de grond 
krijgen van onze stichting. Te denken valt hierbij aan een bijdrage in de 
oprichtingskosten, maar ook aan een hulpvaardige houding bij de obstakels die wij 
wellicht nog zullen tegenkomen in de oprichtingsfase. Tot nu toe is deze houding en 
behulpzaamheid reeds zeer positief geweest, echter met naar ons oordeel nog 
onvoldoende concreet resultaat . 
Een (jaarlijkse) subsidie ten bate van onze werkzaamheden zou zeer zeker wenselijk 
zijn. Aan de gemeente de vraag hier een uitspraak over te doen in onze opstartfase. 
Een stabiele en jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is naar ons oordeel essentieel. De 
hoogte van de subsidie is afhankelijk van een aantal andere zaken, zoals onder 
andere –het eigenaarschap van- de locatie en beheersafspraken. 
In principe willen wij proberen financieel niet afhankelijk te worden van subsidies, 
echter ervaring leert dat dit waarschijnlijk in het begin wel noodzakelijk is. 
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Wij zijn van plan om het komende halfjaar veel te gaan doen aan het krijgen van 
bekendheid en aan het werven van vrijwilligers. Deze acties zullen, ook naar de 
gemeente Gennep toe, de haalbaarheid van onze plannen moeten laten zien. Een 
actieve kinderboerderij kan naar onze mening een positieve stimulans zijn aan het 
woongenot van vele mensen in de gemeente Gennep. 
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Naam:    StStStStichting Kinderboerderij Gennep eichting Kinderboerderij Gennep eichting Kinderboerderij Gennep eichting Kinderboerderij Gennep e.o..o..o..o.    
    In oprichting 
 

Rechtsvorm:   Stichting zonder commerciële inslag. 
 
Datum van oprichting: februari/maart 2011 
 
Adres:   postadres en op afspraak: 
    Stichting Kinderboerderij Gennep 
    Ringbaan 6 
    6596 MH Milsbeek 
    06 422 22 700 
    www.kinderboerderijgennep.nl 
    info@kinderboerderijgennep.nl 
 
Doelstelling: *Het exploiteren van een kinderboerderij. 
 *Het opvangen en verzorgen van dieren en het 

herplaatsen van dieren. Dit alles in de ruimste zin van het 
woord. 

 *Het bieden van faciliteiten en dagopvang voor honden. 
*Educatie en informatie (aan)bieden aan bezoekers, 
begunstigers en belangstellenden over de door de 
stichting te voeren werkwijze en handelingen, evenals 
educatie en informatie over de doelstelling van de 
stichting in relatie tot milieu en maatschappij.  
*Het mogelijk maken van verbindingen tussen mens en dier 
en mensen onderling. Dit vanuit een sociaal recreatief 
kader. 

 
Bezoekadres:  Kinderboerderij “Gennep” 
    Locatie nog onbekend 
 
Bestuur:    Dagelijks bestuur: nog te vormen.  
    Momenteel is er een werkgroep die zich bezig houdt met 

   de oprichting van een stichting.  
    Deze werkgroep wordt aangestuurd door:  
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    -Albert Nielen, Gennep  
    -Dennis de Jager, Milsbeek 
     
    Overige bestuursleden: 
 
    Momenteel (oktober 2010) lopen gesprekken met diverse 

   vrijwilligers en mogelijke bestuursleden. Voorjaar 2011 
   moet de bestuurssamenstelling van de stichting duidelijk 
   zijn. 

 
Vrijwilligers: Om op de beoogde dagen (woensdag, zaterdag en zondag) 

open te kunnen gaan streven wij naar een groep van 
minimaal 15 vrijwilligers. Momenteel lopen gesprekken met 
mogelijke geïnteresseerde vrijwilligers. 



 
 
 

        Stichting Kinderboerderij Gennep i.o.            

www.kinderboerderijgennep.nl 
 

 

 

 

 

 

 

  
 Postadres: Ringbaan 6, 6596 MH Milsbeek info@kinderboerderijgennep.nl 
      telefoonnummer 06 42222700 

10

 Stichting Kinderboerderij Gennep 
    
Waar staan wij voor?Waar staan wij voor?Waar staan wij voor?Waar staan wij voor?    
 
Stichting Kinderboerderij Gennep, verder te noemen SKG, heeft naast het primaire 
doel van exploitatie van de gebouwen en gronden van de kinderboerderij, als doel 
het opvangen en verzorgen van dieren en het herplaatsen van dieren. Dit alles in de 
ruimste zin van het woord. Hondenbezitters kunnen op onze boerderij terecht voor 
een beperkte dagopvang met bijbehorende faciliteiten. Tevens wil de SKG educatie 
en informatie (aan)bieden aan bezoekers, begunstigers en belangstellenden over de 
door de stichting te voeren werkwijze en handelingen, evenals educatie en 
informatie over de doelstelling van de stichting in relatie tot milieu en maatschappij. 
Als vierde doelstelling streven wij naar het mogelijk maken van verbindingen tussen 
mens en dier en mensen onderling. Dit vanuit een sociaal recreatief kader. 
 
Onze organisatieOnze organisatieOnze organisatieOnze organisatie    
 
SKG heeft bewust voor “de stichting” als organisatievorm gekozen. Een stichting 
wordt veelal gedragen door vrijwilligers, welke vaak een gemotiveerde en 
inspirerende waarde kunnen zijn voor de werkzaamheden die de stichting uitvoert. 
Aan het hoofd van onze stichting staat het bestuur. Dit bestaat uit een aantal 
deskundige mensen, vaak met jarenlange ervaring op het gebied van dieren en 
mensen. Zij zullen actief en open leiding gaan geven aan een nog deels te werven 
groep vrijwilligers. Vrijwilligers staan bij ons in een hoog aanzien. Lange ervaringen in 
het vrijwilligerswerk hebben het bestuur ervan overtuigd dat deze groep mensen de 
spil van de organisatie vormt.  
Vrijwilligers zijn ook een besparing op kosten voor een stichting. Aangezien de SKG 
zal gaan handelen vanuit een niet commercieel oogpunt, is deze besparing een meer 
dan welkome op het jaarlijkse budget. 
De stichtingsvorm geeft ons ook de mogelijkheid tot het vinden van donateuren. 
Deze mensen kunnen het werk van de SKG financieel steunen met een bijdrage. 
Deze bijdrage zal gebruikt worden voor de financiering en voortzetting van onze 
werkzaamheden. 
Ook kan men via een legaat onze stichting steunen. 
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De verbinding met cliënten van Dichterbij evenals het op onze boerderij werken met 
medewerkers met een verstandelijke, psychische of sociale beperking met grote 
afstand tot de arbeidsmarkt wordt momenteel nader onderzocht en zal in een later 
stadium in dit document worden opgenomen. 
 
Waar bevindt onze organisatie zich?Waar bevindt onze organisatie zich?Waar bevindt onze organisatie zich?Waar bevindt onze organisatie zich?    
 
De SKG opereert vanuit een aantal locaties. 
De locatie Kinderboerderij Gennep Kinderboerderij Gennep Kinderboerderij Gennep Kinderboerderij Gennep (locatie nog in onderzoek) vormt de uitvalsbasis 
voor de recreatie, educatie en informatiepoot van de stichting. Op deze 
kinderboerderij zal vanuit een open en ruime opzet informatie worden gegeven over 
de hier aanwezige boerderijdieren. Ook kan deze kinderboerderij gebruikt worden 
voor het geven van educatie tijdens bijvoorbeeld schoolbezoeken. 
De kinderboerderij is, vooralsnog,  op woensdagmiddag en in het weekend 
opengesteld voor het publiek, dat zodoende geïnformeerd wordt over de bewoners 
van de boerderij. Men kan hier terecht met vragen over boerderij en huisdieren en 
mag proeven aan het verzorgen van de aanwezige dieren. Het zo ontstane contact 
tussen de dieren, bezoekers en SKG zal waarschijnlijk leiden tot een breed gedragen 
en veel bezochte plek in de gemeente Gennep. 
Tevens biedt de boerderij in beperkte mate dagopvang voor honden en faciliteiten 
voor hondenbezitters die de omgeving van de boerderij willen verkennen. 
 
De locatie Milsbeeklocatie Milsbeeklocatie Milsbeeklocatie Milsbeek (tevens postadres) biedt plaats aan dieren die door SKG 
opgevangen worden of tijdelijk elders gehuisvest dienen te worden. Denk hierbij aan 
de “zwerfkip” , het gebrachte konijn of een ander dier. Tevens biedt deze locatie de 
mogelijkheid om een wisselend aanbod aan dieren te kunnen huisvesten op de 
kinderboerderij in Gennep. Deze locatie geeft het dier een tijdelijke opvang van 
waaruit gezocht zal gaan worden naar een permanente huisvesting van het dier. Dit 
zoeken gebeurt middels de eigen website van de SKG 
(www.kinderboerderijgennep.nl) , welke landelijk geraadpleegd kan worden door 
mensen die een dier zoeken. Momenteel wordt er gewerkt aan de inhoud van onze 
website. Streven is deze medio 2011 in de lucht te hebben. 
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Wat is er te zien op onze kinderboerderij in Gennep?Wat is er te zien op onze kinderboerderij in Gennep?Wat is er te zien op onze kinderboerderij in Gennep?Wat is er te zien op onze kinderboerderij in Gennep?    
    
Op onze kinderboerderij zal men voornamelijk kinderboerderijdieren aantreffen. Te 
denken valt hierbij aan de geit, de eend, de gans, kippen en natuurlijk enkele 
konijnen. We zullen deze dieren echter in een klein aantal hier huisvesten, zeer 
zeker omdat een goed beheer van een kinderboerderijlocatie overbevolking en 
overbelasting niet toelaat. Dus geen grote kuddes of groepen. Maar een enkel 
geitje, waar je al snel een band mee opbouwt en een kip die je al snel na binnenkomst 
herkent als bewoner van de boerderij.  
We zullen oog houden voor de ruimte die een dier behoeft. We zullen dus niet 
oneindig de bijvoorbeeld bij ons gebrachte konijnen blijven opvangen, maar tijdig 
stoppen wanneer onze capaciteit op houdt. Op deze momenten kunnen we wel 
gebruik maken van onze opvang in Milsbeek om de dieren die op de kinderboerderij 
te veel zijn te huisvesten. Dit in afwachting van een nieuwe eigenaar. 
In basis vangen we dan ook geen dieren op die bij ons worden aangemeld of 
binnengebracht. De populatie van de boerderij blijft het gehele jaar door dezelfde 
en wordt alleen dan aangepast of uitgebreid wanneer dit vanuit het oogpunt van de 
kinderboerderij wenselijk is. 
Hier dus geen overtollige kippen, dumpkonijn of zwerfparkiet. Deze dieren vinden 
een tijdelijke plaats op een andere locatie van SKG of worden door ons direct door 
verwezen naar gespecialiseerde opvangadressen. 
 
Wat is onze werkwijzeWat is onze werkwijzeWat is onze werkwijzeWat is onze werkwijze ten aanzien van dieren ten aanzien van dieren ten aanzien van dieren ten aanzien van dieren????    
    
Het publiek uit de gemeente Gennep kan bij ons een antwoord vinden op 
dierspecifieke hulpvragen. Op de kinderboerderij kan men terecht voor vragen over 
huisdieren die men thuis heeft of wil gaan houden. Bezoekers met vragen waar we 
geen –of onvoldoende antwoord op kunnen geven, denk bijvoorbeeld aan 
gedragsvragen over dieren, verwijzen we door naar gespecialiseerde instanties. We 
beschikken hiervoor over een groot aantal informatiebronnen (naslagwerken) en 
adresgegevens van instanties waar bezoekers mogelijk de door hun gewenste 
informatie kunnen halen.  
Ook kan men een vraag stellen via ons e-mail adres. Onze enthousiaste en kundige 
vrijwilligers zullen dan proberen een passend en juist antwoord te geven of de 
vraagsteller door te verwijzen naar andere instanties. 
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Mocht er een dier door ons worden opgevangen of bij ons worden aangeboden, dan 
wordt dit dier altijd eerst onderzocht door een deskundige vrijwilliger. Mocht deze 
twijfelen aan de gesteldheid van een dier dan zal dit dier indien nodig worden 
bekeken door een dierenarts voor het naar onze opvanglocatie in Milsbeek gaat.  
 
Mocht men een dier een tehuis willen bieden dat-tijdelijk- is opgevangen door de 
SKG of aan ons is overgedragen door de vorige eigenaar, dan kan men dit dier, met 
in achtneming van alle wet –en regelgeving en tegen een geringe bijdrage bij ons 
verkrijgen. Een goede registratie van door ons opgevangen dieren is noodzakelijk 
voor deze herplaatsing. Ook zullen wij, wanneer wij dit noodzakelijk achten, eerst de 
nieuwe huisvestingsplek van een door ons opgevangen dier willen bekijken. Dit alles 
zal worden geregistreerd en vermeld op een door de nieuwe eigenaar te 
ondertekenen overnameformulier. 
Op de kinderboerderij zal een lijst komen te hangen van dieren die een nieuw tehuis 
zoeken of zal op een andere manier aandacht gegeven worden aan dieren die de 
stichting wil herhuisvesten. 
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Hoe komen wij aan onze inkomstHoe komen wij aan onze inkomstHoe komen wij aan onze inkomstHoe komen wij aan onze inkomsten? Wat geven wij uit?en? Wat geven wij uit?en? Wat geven wij uit?en? Wat geven wij uit?    
    
De hierboven geschetste werkzaamheden brengen natuurlijk ook kosten met zich 
mee. De SKG houdt rekening met de volgende kostenposten: 
 
-Onderhoud kinderboerderijlocatieOnderhoud kinderboerderijlocatieOnderhoud kinderboerderijlocatieOnderhoud kinderboerderijlocatie: deze kostenpost is afhankelijk van de afspraken 
die gemaakt zullen worden met de eigenaar van de locatie (perceel en opstallen). In 
een document zullen de zgn. beheerafspraken moeten worden vastgelegd met de 
eigenaar van de locatie. Wie is waarvoor verantwoordelijk. Een dergelijk document 
biedt een solide basis voor een begroting van kosten ten aanzien van de locatie. 
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €1500,- (bij eigen beheer en geen bijdrage 
derden c.q gemeente) 
  
-GasGasGasGas----waterwaterwaterwater----licht licht licht licht : afhankelijk van de grootte van de kinderboerderij, de 
aansluitingen (al dan niet een gasaansluiting?), de mate van isolatie, de te huisvesten 
dieren en mogelijke andere factoren zal een inschatting gemaakt kunnen worden  
van de kosten voor gas, water en licht.  
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €1500,- (bij eigen beheer en geen bijdrage 
derden c.q gemeente) 
 
-Voer Voer Voer Voer ––––en dierbenodigdheden en dierbenodigdheden en dierbenodigdheden en dierbenodigdheden : deze post is één van de grootste kostenposten voor 
een organisatie als de onze. Een goed afgewogen voerschema zal de kosten moeten 
drukken en mogelijk kunnen we bij de plaatselijke middenstand kostenloos voer 
verkrijgen (brood, groente etc.). Het is noodzaak om hier een gedegen plan op te 
maken en te kijken naar beheersing van de kosten en reductie van aanschafkosten 
middels sponsoring, korting of gezamenlijke inkoop van materialen met andere 
kinderboerderijen. 
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €1500,- (volledige kosten zonder sponsoring e.d.) 
 
-Medische kosten Medische kosten Medische kosten Medische kosten : dieren zijn onvoorspelbaar. Een goede inschatting van deze post 
is dan ook niet te maken. Het ene jaar zit je ruim onder een begroot bedrag, het 
andere jaar ruim er boven. Een goed beleid ten aanzien van huisvesting, fok, 
verzorging en een kundige blik van de verzorgers om preventief c.q. in een vroeg 
stadium ziekten en ongemakken te herkennen, maken een redelijke inschatting van 
kosten mogelijk. Het verdient tevens aanbeveling om een goede samenwerking met 
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de locale dierenarts(en) na te streven en met hen de mogelijkheid van gereduceerde 
tarieven voor consult en medicatie te bespreken. 
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €500,-  
 
-Huishoudelijke uitgaven Huishoudelijke uitgaven Huishoudelijke uitgaven Huishoudelijke uitgaven : van vuilniszak tot kopje koffie voor de vrijwilligers. Alle 
zaken die je nodig hebt om te kunnen werken vallen hieronder. Een gedegen 
inkoopbeleid en zorgvuldig gebruik van materiaal maken deze post beheersbaar. 
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €500,-  
 
-Vervoerskosten Vervoerskosten Vervoerskosten Vervoerskosten : indien we een dier elders moeten halen, of moeten vervoeren naar 
bijvoorbeeld de dierenarts, maak je kosten. Veelal worden deze (brandstof)kosten 
gedragen door vrijwilligers. Toch is het raadzaam in je begroting een bedrag op te 
nemen om tegemoet te kunnen komen aan deze vrijwilligers in de door hun gemaakte 
kosten. 
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €200,-  
 
-Verzekeringspremies Verzekeringspremies Verzekeringspremies Verzekeringspremies : elke stichting heeft een aantal verzekeringen nodig om zich 
in te dekken tegen claims, voortkomend uit schades of andere zaken. Denk aan een 
aansprakelijkheidsverzekering voor besturen tot een vrijwilligersverzekering. Indien 
de opstallen in eigendom van de stichting zijn, komen hier nog enkele verzekeringen 
bij. Wellicht is er binnen de gemeente een mogelijkheid tot aansluiten bij een 
collectieve verzekering voor vrijwilligers? 
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €400,- (bij compleet zelf verzekeren) 
 
-Telefoon Telefoon Telefoon Telefoon ––––en internetkosten en internetkosten en internetkosten en internetkosten : in het huidige tijdperk is communicatie een 
toverwoord. Men moet je kunnen bereiken en je moet zelf, bijvoorbeeld bij 
calamiteiten, de buitenwereld kunnen bereiken. Een vaste telefoonaansluiting of 
een mobiele aansluiting is dan ook raadzaam. Tevens valt onder deze post het 
beheren van de website en alle jaarlijkse kosten die hier bij komen. 
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €100,-  
 
-Representatiekosten Representatiekosten Representatiekosten Representatiekosten : veelal de kosten voor briefpapier en vergaderingen, maar ook 
het lanceren van een huisstijl vallen hieronder. Deze post is goed beheersbaar en 
heeft jaarlijks niet veel budget nodig. 
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €200,-  
 



 
 
 

        Stichting Kinderboerderij Gennep i.o.            

www.kinderboerderijgennep.nl 
 

 

 

 

 

 

 

  
 Postadres: Ringbaan 6, 6596 MH Milsbeek info@kinderboerderijgennep.nl 
      telefoonnummer 06 42222700 

16

-Kleding kosten Kleding kosten Kleding kosten Kleding kosten : herkenbaarheid voor bezoekers en verbinding voor de vrijwilligers. 
Op de kinderboerderij moet duidelijk zijn wie bij de stichting hoort en wie niet. Voor 
de vrijwilligers is het veelal de verbindende schakel, het gevoel “erbij” te horen. 
Middels sponsoring en goed inkoopbeleid (kwaliteit) kan deze post beheersbaar 
blijven. Wel vaak een dure grap, maar bij goed beleid geen jaarlijks terugkerende 
hoge post (kwalitatief goede kleding gaat immers langer mee). 
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €200,- (bij 15 vrijwilligers) 
 
-Beheerskosten Beheerskosten Beheerskosten Beheerskosten : betreft de kosten van alle materialen die nodig zijn om de 
kinderboerderij te runnen. Denk aan een simpele hamer met spijkers, de hark, maar 
ook het vervangen van bijvoorbeeld de kapotte stoel uit de educatieruimte. 
Afhankelijk van grootte van de kinderboerderij (gebouw en terrein) en afspraken die 
je maakt met de eigenaar over bijvoorbeeld het onderhoud. 
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €400,- (uitgaande van deels nieuw/ deels 2e hands) 

 
-Lidmaatschaps Lidmaatschaps Lidmaatschaps Lidmaatschaps ––––en abonnementskosten en abonnementskosten en abonnementskosten en abonnementskosten : Veelal een lage post aangezien je dit zelf in 
de hand hebt. Neem je bijvoorbeeld voor bezoekers en/of vrijwilligers een 
abonnement op vaktijdschriften? Wordt je lid van de landelijke vereniging van dat 
speciale boerderijdier? Een en ander zal zeer zeker afgewogen worden tegenover alle 
eerder genoemde posten.  
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €50,-  
 
-Onvoorziene kosten Onvoorziene kosten Onvoorziene kosten Onvoorziene kosten : Dit moge duidelijk zijn. Tip hierbij is om altijd een inschatting 
te maken in het bestuur van de stichting en hier een deel bovenop te zetten. Ook 
hier geldt dat je het ene jaar meer een beroep moet doen op deze post dan het 
andere. 
Gemiddelde jaarlijkse kostenraming: €450,-  
 
Totale raming jaarlijkse exploitatie: € 7.500,- 
 
Dit uitgaande van het totaal zelf zorg moeten dragen voor genoemde posten. 
Ervaringen leren (kinderboerderij Beuningen) dat met een goed beleid en heldere 
afspraken met gemeente en derden de jaarlijkse exploitatie voor 2/3 van het 
geraamde bedrag mogelijk is. 
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Hier tegenover staan de door ons verwachte inkomsten: 
 
-Donaties/giften  
-Vrijwillige bijdrage bij bezoek aan kinderboerderij 
-Verkoop voer 
-Adoptie dieren 
-Fondswerving 
-Subsidie inkomsten 
-Organisatie van diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld een rommelmarkt 
-Oprichten van “Vrienden van” club 
-Ontvangen van bijdragen in natura door sponsoren 
-Eventuele verkoop van koffie en thee. 
 
Een gedegen beleidsvoering en een bewuste uitgave moeten zorg dragen voor een 
gezonde stichting. De SKG heeft mogelijk het voordeel dat delen van de kosten 
voor haar huisvestingslocaties gedragen worden door de eigenaren van deze locaties 
( gemeente en particulieren). Zo valt een grote kostenpost op bijvoorbeeld 
onderhoud of verzekering  mogelijk al weg. Ook kan een post als voer –en 
dierbenodigdheden wellicht deels gedragen worden door sponsoren. De stichting 
dient dus zorg te dragen voor goede contacten met gemeente, particuliere 
begunstigers en mogelijke sponsors, daar deze de jaarlijkse begroting van de 
stichting ontlasten waardoor de SKG een financiële buffer op kan gaan bouwen. 
 
De batenkant van de stichting zal spoedig onderzocht worden zodat een enigszins 
realistische weergave te geven is van de te verwachten gelden bij exploitatie. 
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Globale startbegrotingGlobale startbegrotingGlobale startbegrotingGlobale startbegroting    
    
Een opstart van een stichting als de onze brengt andere kosten met zich mee dan de 
jaarlijkse exploitatiekosten van de kinderboerderij na voltooiïng. 
 
Kostenramingen zijn dan ook onderhevig aan nu nog onbekende gegevens als locatie, 
grootte, eigenaarschap, beheersafspraken, kwaliteit van materiaal, aantallen 
vrijwilligers, bezoekersaantallen etc. etc. 
 
Gezegd dient dan ook te worden dat uitgegaan wordt van standaard bedragen, 
gebaseerd op een kinderboerderij van gemiddelde grootte (ong. 5000 m2, gebouw van 
5x 7 meter, inhoud 80m3). 
Prijzen zijn gemiddelden. 
 
Opstallen en inrichting:(*) 
Hoofdgebouw: gemiddelde kwaliteit, materiaal hout:  € 18.000 (*1)(*1)(*1)(*1) 

Inrichting hoofdgebouw/aanleg primaire zaken  €   7.500 
Bestrating, afhankelijk van meters    €   3.000 
Hekwerk, uitgaande van 100 x 50 meter grondstuk  € 12.000 
Stal, formaat 3x2 meter, hout     €   2.500 
 

Dieren en materialen: 
Start hoeveelheid dieren      € 0 (*2)(*2)(*2)(*2) 
Materiaal (bakjes/tonnen/gereedschappen etc.)  €    1.500 
Hokken        €      500 
 
Onvoorzien        €   5.000 
 

Totaal:        € 50.000  
     
    
 

(*) uitgegaan wordt van het kostenloos –of in bruikleen verkrijgen van de benodigde grond(en) opgeleverd met alle 
benodigde voorzieningen tot aan de deur, Prijzen zonder kortingen door giften, sponsoring, zelfwerkzaamheden of 
andere prijsreducerende factoren. 
(*1) Bij een gebouw van steen dient de prijs x 4 berekend te worden, bij een stenen opstand met hierboven hout 
dient de prijs x 2 berekend te worden. 
(*2) Dieren zijn reeds geheel toegezegd door een collega kinderboerderij, zie ook www.kinderboerderijbeuningen.nl 
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Hoe maken wij ons bekend?Hoe maken wij ons bekend?Hoe maken wij ons bekend?Hoe maken wij ons bekend?    
    
Aangezien de SKG een nog nieuwe stichting is die zich waar zal moeten maken, 
willen wij in ons eerste bestaansjaar, maar zeker daarna ook nog, zorgen voor een 
goede PR. Wij zullen proberen door een goede omgang met en naar ons publiek te 
bouwen aan een grotere naamsbekendheid en een positief imago bij de bevolking van 
de gemeente Gennep, de gemeente Gennep, begunstigers en sponsoren. 
Proffesioneel en gedegen werk levert een welwillende en meedenkende houding van 
de tegenpartij op. 
We zullen ons, waar haalbaar, laten zien op braderieën en markten en kunnen, buiten 
openingstijden, bezocht worden door onder andere scholen of kinderdagverblijven. 
Ook zullen we trachten om via de media bekendheid aan ons bestaan en onze 
werkzaamheden te geven. 
 
VervolgVervolgVervolgVervolg    
    
Vanaf het najaar van 2010 zullen vervolggesprekken volgen met o.a. de gemeente 
Gennep, Dichterbij en de initiatiefgroep. 
Verder zullen de plannen, verwoord in dit document, geconcretiseerd dienen te 
worden. Hiertoe zal in werkgroepen geacteerd worden binnen de initiatiefgroep. 
Streven is om in het voorjaar van 2011 een concreet en realistisch plan te 
presenteren waarna de praktijkfase kan worden in gegaan. 
In de tussentijd zal middels sponsoring en fondswerving getracht worden de 
benodigde gelden te verkrijgen. 
 
De initiatiefgroep zal verder vanuit signalen en bevindingen trachten te werken aan 
een doorlopende bijstelling van plannen teneinde goed zicht te hebben en houden 
op de haalbaarheid. We roepen dan ook iedereen op die dit plan en de zeer 
waarschijnlijk volgende versies onder ogen krijgt, te reageren indien naar oordeel 
van de lezer zaken niet correct zijn weergegeven, anders belicht dienen te worden 
of aangevuld moeten worden met informatie. 
 
Dennis de Jager, oktober 2010 
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