Jaarverslag 2016
inclusief jaarrekening 2016 (vanaf pag 4)

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 2016 had De Knuffelweide 3 varkens, 3 kalkoenen, 2 geiten, 2 schapen, konijnen, cavia´s, kippen,
duiven, watervogels, tropische vogels en vissen. 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 2016 enkele keren 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 2017, naast de
herhaling van de gehouden geldinzamelingsacties in 2016, een verloting georganiseerd. Ook zal meegedaan
worden aan de landelijke NLDoet-actie en wordt er gecollecteerd voor het Oranje Fonds.

Aantal bezoeken
De Knuffelweide werd in 2016 8.675 keer bezocht. Het bezoekersaantal viel lager uit dan het voorgaande
jaar. Dit valt goed te verklaren: vanaf 17 november 2016 werd de Knuffelweide gesloten en konden we
geen bezoekers ontvangen vanwege de uitbraak van de vogelgriep. Deze sluiting eindigde pas in januari
2017.
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 / Cor Reede (vanaf 18 juni 2017)

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
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Jaarrekening 2016
Balans
Levende have
Materiele vaste activa
Liquide middelen
Overlopende activa

31-12-2016
€
422
4.006
14.104
548

31-12-2015
€
422
4.006
4.868
720

19.080

10.016

Vermogen
Voorziening
Reservering
Overlopende passiva

31-12-2016
€
5.698
3.500
9.123
759

31-12-2015
€
6.352
3.500
0
164

19.080

10.016
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Resultatenrekening
2016
€

2015
€

5.149
4.969
498

4.830
7.305
1.247

Baten
Donaties en giften
Geld wervende acties
Verkoop
Totaal baten

10.616

13.382

Kosten
Verzorging dieren
Onderhoud weide
Kosten geld wervende acties
Inkoop verkopen

4.064
790
776
51

3.180
251
1.143
491

258
0

667
605

3.900

3.900

454
0
163
648

443
0
0
637

Representatiekosten

0

145

Schoonmaakkosten

0

173

166

198

Kosten vrijwilligers
Kleding
Huur Knuffelstee
Contributies en abonnementen
Vergunningen
Drukwerk
Verzekeringen

Bankkosten
Totaal lasten

Resultaat

11.270

11.833

-654

1.549
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Toelichting jaarrekening 2016
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Levende have:
De levende have bestaat uit 3 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.

Liquide middelen:
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 geld wervende actie en al toegezegde maar nog niet
ontvangen donaties.

Voorziening:
Betreft een voorziening voor de nog te betalen leges aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug voor
bouwvergunningen.

Reservering:
Betreft storting vanuit fonds Rabobank voor bouw hooiberg. De bouw wordt in 2017 gerealiseerd.

Overlopende passiva:
Betreft onder nog te betalen bedragen aan kosten bank en een vooruit ontvangen bedrag voor het
organiseren van het lentefeest 2017.
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