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Hoofdlijnen Financieel Beleidsplan 2019-2021 
 
Uitgangspunt voor dit beleidsplan en ons handelen zijn onze doelstelling zoals opgenomen in de 
statuten. Er is bewust voor gekozen om dit statutair vast te leggen. 
 
Doelstelling zoals opgenomen in de statuten, laatst gewijzigd op 14 juli 2017. 
Artikel 2 – Doel n.b.: vanuit deze doelstelling stellen we ons beleid vast en handelen wij   
1. De stichting stelt zich ten doel een kinderboerderij in de gemeente Hellendoorn op te richten en in 

stand te houden. Het doel is een duurzame, veilige en gezellige kinderboerderij met een breed scala 
aan voorzieningen en activiteiten. 

2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het realiseren van de volgende onderdelen op de 
kinderboerderij: 
o Educatie op het gebied van natuur, milieu, energie en duurzaamheid: hieronder verstaan we 

alles wat tot gevolg heeft dat bezoekers iets opsteken over deze onderwerpen. Van 
informatieborden tot les- en ontwikkelmateriaal.  

o Recreatie: de kinderboerderij moet een leuke, aantrekkelijke locatie zijn en gezellig om naar 
toe te gaan. De bezoekers komen er voor hun plezier. 

o Sociaal/maatschappelijk: de kinderboerderij is een ontmoetingsplek in de gemeente en biedt 
de mogelijkheid tot het uitvoeren van vrijwilligerswerk. 

o Therapeutisch/zorg: blijkens contacten die we hebben gehad met zorginstellingen verwacht 
men dat door de nieuwe participatiewet er behoefte is aan meer mogelijkheden voor 
dagbesteding in de open lucht. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die 
niet kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces krijgen meer mogelijkheden in de 
eigen gemeente. Dat geldt ook voor mensen die door een re-integratietraject weer 
terugkomen in het arbeidsproces. 

o Leerbedrijf: een kinderboerderij kan ook een leerbedrijf zijn voor stagiaires uit het middelbaar 
(AOC Oost) en het hoger beroepsonderwijs. 

o Opvang: de praktijk bij andere kinderboerderijen leert dat een dergelijke voorziening ook 
automatisch opvang biedt voor dieren die anders elders “gedumpt” worden rond vakantietijd. 

o Duurzaamheid: het is belangrijk om kinderen (en volwassenen) spelenderwijs met 
toepassingen van duurzaamheid in de praktijk in aanraking te laten komen. Toepassingen in 
de praktijk van alle dag laten zien aan jong en oud is een belangrijke kans. 

o Samenwerking: het samenwerken met stakeholders om voorgaande onderdelen te bereiken 
en andere organisaties zoals de gemeente die van belang zijn voor de instandhouding van de 
kinderboerderij. 

3. De Stichting heeft ook tot doel om subsidies en andere geldmiddelen te verkrijgen om de 
activiteiten onder 1 en 2 te kunnen realiseren. 

4. Onze doelgroepen voor de kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal zijn in feite alle inwoners van de 
gemeente Hellendoorn en bezoekers aan onze gemeente voor een vakantie of anderszins, 
bijvoorbeeld: 

• gezinnen met (groot)ouders en kinderen (tot 12 jaar). 

• jongeren (12 jaar en ouder). 

• (basis)scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang. 

• instellingen (bijvoorbeeld; verzorgtehuizen met groepen ouderen of groepen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking). 

• deelnemers aan speciale projecten als bijvoorbeeld HALT of werk re-integratie enz. 

• toeristen en andere bezoekers van buiten. 
5. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 



 

1. BELEID ZOALS VERWOORD IN ONZE UITGANGSPUNTEN EN MISSIE 

 
Er zijn veel verschillende kinderboerderijen in Nederland, ze variëren van een gezellige kinderboerderij met 
veel ruimte, tot een stadskinderboerderij tot een half pretpark, met uitgebreide horeca en speelvoorzieningen. 
De gemeente Hellendoorn is een witte vlek als het gaat om plaatsen waar een kinderboerderij gevestigd is. De 
meeste gezinnen en instellingen uit onze gemeente gaan naar Dondertman in Holten. In het volkspark in 
Rijssen is ook een dierencollectie aanwezig. Verder zijn er in de omgeving de recreatieboerderij Flierefluiter in 
Raalte en de stadsboerderijen Beeklust in Almelo en De Mars in Ommen. 
 
Een kleinschalige, natuurlijk en 
duurzame kinderboerderij zoals 
wij die voorstaan is er niet in de 
gemeente Hellendoorn en ook 
niet in de directe omgeving. 
De nieuwe kinderboerderij zal dan 
ook een regiofunctie kunnen 
vervullen voor inwoners uit de 
gemeenten Hellendoorn, Rijssen-
Holten (deels), Wierden, 
Twenterand, Raalte en Ommen. 
Daarnaast zullen natuurlijk 
toeristen die deze gemeenten 
bezoeken een doelgroep voor 
bezoek vormen. 
 
De duurzame kinderboerderij die wij willen stichten biedt voldoende ruimte voor de dieren en de bezoekers. 
Het biedt kinderen met hun (groot)ouders de mogelijkheid om in contact te komen met dieren en op een 
respectvolle wijze met hen om te gaan. Het is geen recreatie- of pretpark. Er is een kleine, beperkte 
horecavoorziening aanwezig zodat ouders hier een kopje thee of koffie kunnen drinken, of iets fris met een 
kleinigheid te eten. 
De kinderboerderij wordt gebouwd met duurzame, gerecyclede materialen en zal ook voorzien in haar eigen 
energiebehoefte. Er is een ruime voorziening voor het parkeren van fietsen en een beperkt aantal auto’s (circa 
35) met de mogelijkheid tot meer parkeren in de buurt. 
Verder wordt er samengewerkt met scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang op het gebied van onderwijs 
en educatie. Dat geldt ook voor samenwerking met het voortgezet onderwijs en het AOC Oost. 
Ook wordt er samengewerkt met zorginstellingen en kunnen er groepjes cliënten onder begeleiding lichte 
werkzaamheden verrichten op de kinderboerderij. Tot slot kan er gedacht worden aan een voedselproject in 
samenwerking met de voedselbank. 
Vanuit de Stichting die de kinderboerderij wil realiseren wordt ook gedacht aan samenwerking met 
bijvoorbeeld Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, maar ook CNME, IVN, Milieuraad, 
de Sterrenwacht enz. Evenals andere organisaties en instellingen voor recreatie en toerisme. 
 
Het bovenstaande is vertaalt in de volgende missie van de Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal: 
“Onze missie is het beheren en exploiteren van een kleinschalige, natuurlijke, duurzame kinderboerderij, wat 
een unieke manier is om kinderen en volwassenen in contact te brengen met landbouwhuisdieren. Mens, dier 
en natuur worden met respect behandeld en benaderd.” 
Als voorlopige visie hebben we het volgende genoteerd: 
“Wij willen in Hellendoorn-Nijverdal en omgeving een recreatieve en educatieve functie vervullen voor de 
totale samenleving. Wij willen een goed uitziende, duurzame, veilige en verzorgde kinderboerderij zijn, waar 
mens, dier en natuur respectvol wordt bejegend en waar kinderen de natuur en alles wat daarmee 
samenhangt kunnen ontdekken en verkennen. Wij willen daarbij samenwerken met zoveel mogelijk andere 
partijen op het gebied van onderwijs en zorg.“ 
 



 

2. BELEID TEN AANZIEN VAN BESTEMMINGSPLANWIJZIGING, VERGUNNINGEN enz. 

 
In december 2017 is het bestemmingsplan met omgevingsvergunning en onttrekking van een deel van de 
Lijsterweg door de gemeenteraad goedgekeurd. Vanaf oktober 2015 is dit een vrij moeizaam traject geweest, 
aangezien een aantal omwonenden mordicus tegen de plannen waren. 
Dit heeft geleid tot een 4-tal mensen die in februari 2018 in beroep zijn gegaan bij de Raad van State. 
Uiteindelijk heeft 1 persoon zijn beroep ingetrokken. 
Doordat de mensen die in beroep zijn gegaan geen voorlopige voorziening hebben aangevraagd, is er geen 
zitting vastgesteld en werd de zitting integendeel steeds weer uitgesteld. 
Aangezien er geen voorlopige voorziening is aangevraagd én geen schorsende werking, konden we feitelijk 
geen bouwen. 
Omdat we gebruik maken van gemeenschapsgeld en we de buren correct wilden blijven behandelen, hebben 
we ervoor gekozen om niet te beginnen met het bouwen van de gebouwen. We zijn in maart 2018 begonnen 
met de inrichting van het terrein en zullen dit voortzetten. 
Wel hebben we een aantal andere besluiten genomen die hierna zullen worden toegelicht. 
 
N.B.: 
Op het moment van vastleggen van dit beleidsplan (april 2019) is er nog steeds geen zicht op vaststelling van 
een zitting en daarmee ook geen zicht op wanneer met de bouw van de gebouwen kan worden begonnen. 
 
 

3. BELEID TEN AANZIEN VAN UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN EN OPENSTELLING 

 
Aangezien de zitting nog steeds niet is vastgesteld, hebben we een aantal besluiten genomen die van belang 
zijn voor het komende jaar. 

1. We gaan verder met de inrichting van het terrein. Na de wilgentenenschuttingen gaan we beginnen 
met het plaatsen van hekken en afrastering zodat we in mei a.s. de dieren die nu tijdelijk bij één van 
de bestuursleden gehuisvest zijn kunnen overplaatsen naar de kinderboerderij. 

2. Vanaf juni 2019 zullen we het terrein openstellen voor publiek. Bij de ingang komt een bord met dat 
betreden op eigen risico is en dat het terrein nog een bouwterrein is. 

3. Voor een betere toegang is het aanleggen van een grindpad vanaf de entree naar de Lijsterweg 
noodzakelijk, hiermee zal zo snel mogelijk een begin worden gemaakt. 

4. Voor de vrijwilligers wordt een tijdelijke bouwunit geplaatst door de firma Hegeman, zodat vrijwilligers 
een onderkomen hebben bij slecht weer en de pauzes. 

5. Water en stroom zullen worden aangevraagd om de noodzakelijke voorzieningen te kunnen 
realiseren. 

6. We gaan verder met alle zaken die krachtens het oude en het nieuwe bestemmingsplan toegestaan 
zijn. Formeel geldt dat niet voor de te bouwen schuilgelegenheden, maar dit vinden we een 
verantwoord risico gezien het feit dat het materiaal aanwezig is en de dieren vanuit dierenwelzijn een 
schuilmogelijkheid dienen te hebben. 

7. Voor wat betreft de dieren gaan we voorlopig uit van: schapen, dwerggeiten, hangbuikzwijnen, een 
aantal konijnen, cavia’s, kippen en een pony. Verdere dieren zullen telkens worden bekeken en 
beoordeeld. 

 
 

4. BELEID TEN AANZIEN VAN WERVEN VAN AANVULLENDE FONDSEN EN BIJDRAGEN IN NATURA 

 
De stichting heeft in de afgelopen jaren een aantal fondsen aangeboord, waarmee we verwachten het 
grootste deel van de investeringen in de periode 2019-2021 te kunnen betalen. 
Aangezien de bouw nog op zich laat wachten, zullen de uitgaven zich uitspreiden over een langere periode dan 
aanvankelijk was voorzien. 
Uitstel van de realisatietermijn zal worden aangevraagd bij de subsidiërende instanties zodra er zicht is op een 
uitspraak door de Raad van State. 



 

Bekeken zal worden welke kleinere fondsen nog aangeschreven kunnen worden voor het doen van specifieke 
aanvragen voor een bepaald doel. 
Dat geldt ook voor het benaderen van bedrijven en organisaties voor bijdragen in natura. 
 
We kiezen er niet voor om alle bedrijven aan te schrijven met het verzoek om een bijdrage te leveren. 
Op het moment dat duidelijk is dat we iets nodig zijn, gaan we kijken hoe we dit aan kunnen schaffen en wie 
we daarvoor nodig zijn. 
 
 

5. BELEID TEN AANZIEN VAN BESTEDING VAN MIDDELEN / BEHEER VAN DE GELDEN 

 
De kinderboerderij / natuurbelevingsboerderij is in opbouw. De middelen die zijn toegezegd en successievelijk 
binnenkomen zijn bedoeld om e.e.a. te realiseren en nadrukkelijk niet om vermogen mee op te bouwen. 
Op dit moment bestaat het vermogen dus uit de investeringen die we gedaan hebben, maar niet uit financiële 
middelen. 
 
Beleidsuitgangspunt is dat we (mede doordat we door het niet vaststellen van een zitting veel meer tijd 
hebben om de inrichting te realiseren) van de financiële middelen zoveel mogelijk materialen aanschaffen en 
de werkzaamheden zelf uitvoeren als bestuur, vrijwilligers, stagiaires, organisaties. 
Dit om te voorkomen dat we te veel geld uitgeven in deze fase van de realisatie en straks bij het bouwen van 
de gebouwen geld tekort komen. 
Uitgaven boven € 100 worden uitsluitend gedaan nadat voorzitter en secretaris/penningmeester dit hebben 
goedgekeurd. 
 
De gelden die zijn toegezegd worden voor een groot deel pas beschikbaar gesteld nadat de uitgaven zijn 
gedaan. Er dient dus voorgefinancierd te worden. Één van de bestuursleden heeft zich bereid verklaard gelden 
in de vorm van een lening zonder rente voor te schieten zodat de uitgaven kunnen worden gedaan en het geld 
daarna kan worden teruggevraagd. 
 
De administratie wordt uitgevoerd in een online boekhoudprogramma dat inmiddels is aangeschaft. Zodat ook 
een balans en staat van baten en lasten kan worden gemaakt en de btw-aangifte gemakkelijker verloopt. 
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van betalingen via de bankrekening. De kas wordt gebruikt voor de 
inkomsten uit verkoop en met behulp van die inkomsten voor de aanschaf van kleine materialen. 
 
 

6. BELEID TEN AANZIEN VAN DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN 

 
Er is op dit moment geen sprake van vermogen bij de Stichting, behalve dan in materialen en te zijner tijd de 
gebouwen en inventaris enz. Ook de boomgaard en verdere aangebrachte beplanting vertegenwoordigen een 
waarde, maar zijn geen vermogen in de zin van contant geld. 
 
Aangezien de stichting in de toekomst geen exploitatiesubsidie ontvangt zal zij zelf in haar financiën moeten 
voorzien. Dit betekent dat het niet de verwachting is dat na de realisatiefase er sprake zal zijn van de opbouw 
van vermogen in de vorm van geld. 
De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit: 

a. Verkoop vanuit het theehuis 
b. Verkoop van producten uit boomgaard, moestuin, bessengaard en voedselbos 
c. Verkoop van verwerkte producten van groente en fruit 
d. Verkoop van zaden en plantjes 
e. Donaties in natura van bedrijven en organisaties 
f. Vergoedingen van bedrijven en organisaties voor verleende diensten 
g. Donaties in geld in de vorm van vrije giften ter plaatse en jaarlijkse donaties van particulieren en 

bedrijven. 


