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Inhoudsopgave 

 

Hoofdstuk 1   Inleiding 

 

Bijgaand treft u hierbij het beleidsplan 2016-2018 aan van de Stichting Vrienden van 

de Schaapskooi. Deze stichting is in 2015 in het leven geroepen met als doelstelling 

kinderboerderij de Schaapskooi in Bilthoven te ondersteunen bij de activiteiten die 

op deze mooie locatie plaats vinden. Deze ondersteuning is in de breedste zijn van het 

woord. Met het beleidsplan spreekt het bestuur van de stichting haar wens uit dat de 

kinderboerderij haar activiteiten in alle opzichten kan handhaven en mogelijk kan 

uitbreiden om zo een belangrijke ontmoetingsplek in de gemeente Bilthoven te 

vervullen.   

 

Hoofstuk 2     Beschrijving van de stichting 

 

2.1.   Historie van de stichting: 

 

Kinderboerderij de Schaapskooi bestaat al vele jaren in de gemeente Bilthoven 

De volledige exploitatie en beheer viel tot tien jaar geleden onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. De medewerkers waren in dienst van de 

gemeente en gebouwen en het terrein waren (en zijn nog )  volledig in eigendom van 

de gemeente. In 2005 heeft de gemeente met Reinaerde een convenant gesloten 

waarbij het volledige beheer en exploitatie is overgedragen aan Reinaerde. Vanaf dit 

moment is de Schaapskooi een werkplek voor vele cliënten met een verstandelijke 

beperking ondersteund door vaste begeleiders  en vele vrijwilligers. Tot en met 2015 

kreeg Reinaerde en subsidie voor de exploitatie van de boerderij. In het najaar van 

2014 heeft het college van de gemeente de Bilt om de subsidie per 1.1.2016 tot 

stoppen. Na veel protesten heeft de raad uiteindelijk besloten de subsidie voor 2016 

en 2017 met bijna 2/3 af te bouwen. Per 1.1.2018 ontvangt Reinaerde geen subsidie 

meer waarbij het terrein en de gebouwen in eigendom blijven van de gemeente en dus 

ook verantwoordelijk blijft voor het groot onderhoud van deze gebouwen. 

Om de extra kosten van de kinderboerderij niet ten laste te laten komen van 

zorggelden is in 2015 de stichting Vrienden van de Kinderboerderij de Schaapskooi 

opgericht. 

 

 

 



 

 

 

 

2.2  Stichting op dit moment : 

 

De stichting Vrienden van de Schaapskooi in 2015 opgericht en is er een bestuur  

aangetreden van 3 leden : voorzitter de heer Gertjan Kaaij, penningmeester de heer 

Rick Pakkert en als secretaris mevrouw Annemarie Horsman. 

Het bestuur wordt ondersteund door de manager van de Schaapskooi, de heer Stefan 

Poelman en de uitvoerende taken worden gedaan door de cliënten en medewerkers 

van de Schaapskooi en het Lichtruim. 

( het Lichtruim is een multifunctionele accommodatie naast de kinderboerderij met 

hierin een basisschool, muziekschool, BSO, Kunstenhuis, bibliotheek en enkele lokale 

partijen. In dit centrum verrichten de cliënten van Reinaerde diverse ondersteunende 

werkzaamheden voor alle partijen ). 

Het bestuur is in 2015 3x bijeen geweest en heeft de acties uitgezet voor 2016 ev 

waarbij een belangrijk item de ANBI Status is. 

Het bestuur ondersteunt in praktische zin de cliënten en medewerkers bij de 

hoofdactiviteiten van het kalenderjaar : zomerfair – winterfair.  

 

2.3  Visie van de stichting 

 

Ondersteunen van kinderboerderij de schaapskooi alsmede het bevorderen van de 

educatieve, sociale en maatschappelijke functie van de kinderboerderij. 

 

2.4  Missie van de stichting 

 

a. Het werven van fondsen dan wel het anderszins aantrekken en bijeenbrengen 

van gelden ten behoeve van de kinderboerderij. 

b. Het verstrekken van al dan niet geldelijk ondersteuning voor: 

 Het dagelijks beheer van de kinderboerderij 

 Het realiseren van grote en kleine projecten die bijdragen aan de 

instandhouding ven ontwikkeling van de kinderboerderij 

 De organisatie van activiteiten die het draagvalk voor en de inkomsten van 

de kinderboerderij kunnen bevorderen 

c. Het stimuleren van  vrijwilligerswerk op de kinderboerderij 

d. Het voeren van overleg met de beheerder/exploitant van de kinderboerderij en 

ander organisaties die met de stichting verwante doelstellingen hebben, 

en het verrichten van al zodanige rechtmatige activiteiten die nodig, nuttig of 

wenselijk zijn voor het bevorderen , tot stand brengen of bereiken van e 

doelstellingen van de stichting. 

     

Hoofdstuk 3 Analyse van de stichting 

3.1  Huidige situatie van de stichting 

 



De stichting is gezond. Voor de inkomsten is de stichting nog te voor 90% afhankelijk 

van de inkomsten van de gemeente. Het wachten is op de Anbi status waardoor 

bedrijven en particulieren aangeschreven kunnen om te kunnen sponsoren. 

 

3.2  Organogram van de stichting 

 

 
 

3.4  SWOT analyse van de stichting 

 

 

 
 

Hoofdstuk 4 Doelstellingen 

4.1  overzicht van de doelstellingen 

 

Doelstelling van de stichting is om vanaf 2018 een substantiële bijdrage te kunnen 

leveren aan de exploitatie van de schaapskooi. 

 

4.2  SMART doelstellingen 

 

Elke 1e zaterdag van de maand een activiteit voor de hele buurt. 

  

Hoofdstuk 5  Activiteitenlijst 

Een zomer en winterfair 

 

Hoofdstuk 6  Financiën 

 

Gertjan Kaaij

Voorzitter

Rick Pakkert

Penningmeester

Annemarie 
Hoornsman

Secretaris

Stefan 
Poelman

Exploitatie

Sterk:

• locatie midden in de wijk

• gekoppeld aan Reinarde

• gevarieerd bestuur

• Exploitatie (personele inzet) voor 
een groot deel door Reinaerde 
gefinacieerd

Zwak:

• voor funding afhankelijk van giften

•

•

•

Kansen:

• gun factor

•

•

•

Bedreigingen:

• bedrijven hebben minder te 
besteden

• veel goede doelen in de Bilt

•

•


