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Jaarverslag en jaarrekening 2015 Stichting Knuffelweide Amerongen 

Doelstelling van de stichting 
De doelstelling van de Stichting Knuffelweide Amerongen is het beheren van een kleinschalige 

kinderboerderij (De Knuffelweide) in Amerongen. De Knuffelweide beoogt door middel van gratis 

openstelling van de kinderboerderij inwoners van Amerongen en omgeving met elkaar in contact te brengen 

en organiseert educatieve, sociale en recreatieve activiteiten. 

Visie van de Knuffelweide 

Leuk en leerzaam 

De Knuffelweide is leuk en leerzaam. De weide biedt aan jonge en oudere bezoekers de mogelijkheid om in 

contact te komen met de op de weide aanwezige dieren en overige bezoekers.  

Voor iedereen 
Naast de toegang tot de weide zijn ook activiteiten gratis, zodat ook deze voor iedereen toegankelijk zijn. 

Want, de Knuffelweide is er voor iedereen; jong en oud, arm of rijk, beperkt of niet beperkt. Iedereen die 

het leuk vindt de dieren te bezoeken is welkom.  

De Knuffelweide wordt regelmatig bezocht door groepen ouderen, schoolklassen en groepen peuters van 

kinderdagverblijven en peuterspeelzaal die de dieren komen knuffelen. Kinderen leren spelenderwijs over 

de dieren. 

Welzijn van de dieren 
Dieren mogen allen geaaid en geknuffeld worden in de buitenverblijven. Om de dieren de mogelijkheid te 

bieden zich terug te trekken, zijn de binnenverblijven niet toegankelijk voor publiek.  

Door deze aanpak en dankzij de voorlichting en het toezicht van de dienstdoende vrijwilligers staat het 

welzijn van de dieren voorop. 

Dierenbestand 

In 2015 had De Knuffelweide 2 varkens, 3 kalkoenen, 2 geiten, 2 schapen, konijnen, cavia´s , kippen, 

duiven, watervogels, tropische vogels en vissen. In 2015 een dichte volière met vijver gerealiseerd voor de 

huisvesting van onder andere eenden.  

 De dieren zijn na aankomst op De Knuffelweide allen gecheckt door de dierenarts. Deze dierenarts geeft 

de dieren ook de benodigde periodieke inentingen en medische checks.  

Vrijwilligers 

Tijdens de openingstijden zijn twee volwassen vrijwilligers aanwezig of één volwassen vrijwilliger 

bijgestaan door twee of meerdere niet-volwassen vrijwilligers (de zogenaamde mini’s). De vrijwilligers 

verzorgen de dieren en treden op als gastheer/-vrouw.   
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Omdat de Knuffelweide een ongesubsidieerde stichting is, kan deze niet bestaan zonder de inzet van 

vrijwilligers. De stichting is de vele vrijwilligers dan ook erg dankbaar voor al hun inzet. De stichting is 

voortdurend op zoek naar vrijwilligers.  

Ook gaf De Knuffelweide middelbare scholieren de gelegenheid om (maatschappelijke) stage te lopen. Een 

klein aantal van deze scholieren is gebleven als vrijwilliger. 

Donateurs 

De Knuffelweide wordt ondersteund met financiële donaties van particulieren en bijdragen in geld en 

natura van lokale ondernemers. Omdat zonder de bijdrage van particulieren en ondernemers de dieren niet 

verzorgd kunnen worden en de weide niet kan worden onderhouden hoopt de stichting ook in 2016 een 

bijdrage van de donateurs te ontvangen en wordt ingezet op het vergroten van het aantal donateurs.  

Op de Knuffelweide staat ook een collectebus waarin bezoekers tijdens hun bezoek een donatie kunnen 

doen.  

Geregistreerde donateurs werden in 2015 regelmatig met een mail met nieuwsbrief van de Knuffelweide op 

de hoogte gehouden.  

Inzamelingsacties 

Om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen is geld ingezameld door de éénmalige verkoop van 

oliebollen, het gesponsord lopen door vrijwilligers van De Knuffelweide van de Avondvierdaagse in Leersum 

en het organiseren van het Sinterklaasontbijt. Bij de ingang van De Knuffelweide is een papiercontainer 

geplaatst voor het inzamelen van oud papier. 

Alle kosten voor het onderhouden van de dieren en de Knuffelweide, de kosten van de huur van de 

Knuffelstee en alle overige kosten bijkomend bij een kleinschalige kinderboerderij moet Stichting De 

Knuffelweide zonder het ontvangen van subsidie kunnen blijven betalen. Daarom wordt in 2016, naast de 

herhaling van de gehouden geldinzamelingsacties in 2015, een verloting georganiseerd. Ook zal meegedaan 

worden aan de landelijke NLDoet-actie en wordt er gecollecteerd voor het Oranje Fonds.  

Ruim 10.000 bezoeken 

De Knuffelweide werd in 2015 10.146 keer bezocht. Mede hieruit blijkt dat de weide voorziet in een 

maatschappelijke behoefte.  

Het bestuur wil alle vrijwilligers bedanken die zich met plezier hebben ingezet om de Knuffelweide te 

realiseren, te onderhouden en de dieren te verzorgen. We willen ervoor zorgen dat we kunnen blijven 

rekenen op hun hulp zodat alle bezoekers er een leuke en leerzame tijd kunnen hebben.   
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Bestuurssamenstelling 
 
Voorzitter   : Anja Brouwer 

Secretaris   : Remke Brand 

Penningmeester  : Karin Visee 

 

 

Beloningsbeleid 
 

De bestuurders en vrijwilligers van de Knuffelweide zijn door de stichting Knuffelweide niet geldelijk of in 

natura beloond voor de door hen verrichte werkzaamheden.  

 

Stichting Knuffelweide Amerongen 
 

Prins Bernhardlaan 14 

3958 VM  AMERONGEN 

 

RSIN: 8541 49 193 

  



Jaarrekening 2014 

   

    

Balans 
   

    

  

Beginbalans Eindbalans 

  
01-01-2015 31-12-2015 

    100 Resultaat lopend boekjaar   -€ 1.549,11  

500 Dieren   € 422,00  

1 Bouw Knuffelweide   € 4.005,72  

1000 Kas   € 1.230,69  

1001 Vraagpost   € 0,00  

1100 Bank   € 3.636,83  

1101 Vooruit ontvangen bedragen   -€ 150,00  

1200 Kruisposten   € 0,00  

1500 Nog te ontvangen bedragen   € 720,17  

1600 Nog te betalen bedragen   -€ 13,21  

1700 Vooruit ontvangen bedragen   € 0,00  

2000 Reservering vergunning   -€ 3.500,00  

2500 Resultaat voorgaande jaren/kapitaal   -€ 4.803,09  

 
Controlegetal € 0,00  € 0,00  
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 2015 

 
2015 

  

        

Resultatenrekening  
      

        

  

Kas Bank Memo Resultaat Begroting Verschil 

     
- = opbrengst 

  4000 Kosten vrijwilligers € 12,30  -€ 545,71  € 1.200,00  € 666,59    € 666,59 

4100 Kinderboerderij paspoort inkoop € 0,00  € 25,00  € 0,00  € 25,00    € 25,00 

4300 Bank rente en kosten € 0,00  € 184,32  € 13,21  € 197,53    € 197,53 

4310 Contributie/abonnementen/leges € 0,00  € 2.318,30  -€ 1.875,50  € 442,80    € 442,80 

4330 Verzekeringen € 0,00  € 636,46  € 0,00  € 636,46    € 636,46 

4350 Drukwerk € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00    € 0,00 

4400 Huur Knuffelstee € 0,00  € 4.225,00  -€ 325,00  € 3.900,00    € 3.900,00 

4410 0 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00    € 0,00 

4550 Bedrijfskleding € 0,00  € 605,00  € 0,00  € 605,00    € 605,00 

4600 Representatie € 0,00  € 145,00  € 0,00  € 145,00    € 145,00 

4800 Schoonmaakkosten € 47,65  € 0,00  € 125,00  € 172,65    € 172,65 

4810 Onderhoud weide € 238,25  € 493,21  -€ 480,00  € 251,46    € 251,46 

4820 0 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00    € 0,00 

4830 0 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00    € 0,00 

4850 0 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00    € 0,00 

4900 Kosten opening € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00    € 0,00 

4950 0 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00    € 0,00 
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4960 0 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00    € 0,00 

5000 
Dierenvoer incl 
stro/zaagsel/hooi € 5,95  € 2.604,96  -€ 251,12  € 2.359,79    € 2.359,79 

5110 Dierenarts € 0,00  € 903,92  -€ 289,64  € 614,28    € 614,28 

5120 Dieren distructie en labels € 0,00  € 205,58  € 0,00  € 205,58    € 205,58 

5200 
Inkoop handpoppen/truien/jam 
etc € 99,00  € 52,85  -€ 52,85  € 99,00    € 99,00 

5300 Inkoop oliebollenactie € 18,70  € 0,00  € 0,00  € 18,70    € 18,70 

5400 Kosten avondvierdaagse € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00    € 0,00 

5410 Kosten lampionoptocht € 150,90  € 0,00  € 0,00  € 150,90    € 150,90 

5420 Kosten palmpaasoptocht € 29,40  € 0,00  € 0,00  € 29,40    € 29,40 

5500 Inkoop eieren € 156,52  € 0,00  € 0,00  € 156,52    € 156,52 

5600 Inkoop koffie/thee/snoep/chips € 35,55  € 0,00  € 200,00  € 235,55    € 235,55 

5700 Kosten bloemencorso € 125,00  € 364,18  € 0,00  € 489,18    € 489,18 

5800 Kosten burendag € 0,00  -€ 200,00  € 200,00  € 0,00    € 0,00 

5900 Kosten NL Doet € 100,00  € 0,00  € 330,00  € 430,00    € 430,00 

8000 Donatiepot -€ 1.010,09  € 0,00  € 0,00  -€ 1.010,09    € 1.010,09 

8001 Verloting -€ 1.808,00  -€ 100,00  € 0,00  -€ 1.908,00    € 1.908,00 

8100 Donateurs -€ 201,00  -€ 1.528,50  € 150,00  -€ 1.579,50    € 1.579,50 

8500 Sponsoren € 0,00  -€ 2.175,00  -€ 50,00  -€ 2.225,00    € 2.225,00 

8505 Papiercontainer € 0,00  -€ 76,71  -€ 13,78  -€ 90,49    € 90,49 

8510 Avondvierdaagse € 0,00  -€ 40,00  € 40,00  € 0,00    € 0,00 

8520 Oliebollenactie € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00    € 0,00 

8520 Oliebollenactie -€ 1.774,35  € 0,00  € 0,00  -€ 1.774,35    € 1.774,35 

8530 Avondvierdaagse -€ 521,00  € 0,00  -€ 40,00  -€ 561,00    € 561,00 
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8540 
Verkoop 
truien/handpoppen/diverse -€ 816,65  € 0,00  € 0,00  -€ 816,65    € 816,65 

8550 Overige giften -€ 41,00  € 100,00  -€ 100,00  -€ 41,00    € 41,00 

8560 Verkoop dieren -€ 325,00  € 0,00  € 0,00  -€ 325,00    € 325,00 

8570 Inkomsten lampionoptocht -€ 380,75  € 0,00  € 0,00  -€ 380,75    € 380,75 

8580 Inkomsten Sinterklaasontbijt -€ 120,00  € 0,00  € 0,00  -€ 120,00    € 120,00 

8585 Inkomsten Oranje Fonds € 0,00  -€ 1.509,99  € 0,00  -€ 1.509,99    € 1.509,99 

8590 
Verkoop kinderboerderij 
paspoort -€ 105,00  € 0,00  € 0,00  -€ 105,00    € 105,00 

8595 Opbrengst bloemencorso € 0,00  -€ 959,86  € 0,00  -€ 959,86    € 959,86 

9000 Bijzondere baten en lasten -€ 549,32  € 0,00  € 575,50  € 26,18    € 26,18 

 
  

      

  
-€ 6.632,94  € 5.728,01  -€ 644,18  -€ 1.549,11  € 0,00  € 1.549,11 

 

  



Toelichting jaarrekening 2015      
      

      

Levende have:      

De levende have bestaat uit 2 varkens, 3 kalkoenen, 2 geiten, 2 schapen, konijnen, cavia´s , kippen, 

duiven, watervogels, tropische vogels en vissen      

      

Materiele vaste activa:      

De kosten voor het opbouwen van de knuffelweide zijn hierop geactiveerd. Afschrijving heeft niet 

plaatsgevonden.      

      

Liquidemiddelen:      

Betreft het saldo van het aanwezige kasgeld op balansdatum plus het saldo van de t.n.v. de stichting 

aangehouden rekening bij de Rabobank.      

      

Overlopende activa:      
Betreft onder andere een nog te ontvangen bedrag geldwervende actie alsmede reeds toegezegde maar nog 

niet ontvangen donaties.      

      

Voorzieningen:      
Betreft een voorziening voor de nog te betalen leges aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug inzake 

bouwvergunningen.      

      

Overlopende passiva:      
Betreft onder nog te betalen bedragen aan kosten bank en een vooruitontvangen bedrag voor het 

organiseren van de lampionenoptocht 2016        

  


