Dierentuin Animal Farm is sinds enkele jaren een ANBI.
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Wat zijn de voordelen:
•
•

Een ANBI betaald geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de
instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.

Algemene Gegevens
De naam

: Stichting Animal Farm

Fiscaal nummer

: 813044923

Bezoek adres

: Willem Alexanderplatsoen, Luxemburglaan 4, Beverwijk

Postadres

: Duitslandlaan 20, 1966 XB Heemskerk

Bestuur
- Mevrouw Th. Rozenga, voorzitter en penningmeester.
· De heer S. Buijs, notulist en 2de secretaris.
· De heer R. Spannemaker, activiteiten en public relations.
· De heer Ch. van der Wijngaart, beheerder.
· Mevrouw Y. van der Wijngaart, 1ste secretaris.

Het beleidsplan
De verzorging en behandeling van dieren, alsmede hun verblijven, staat beschreven in
beleidsprotocollen, die zijn opgesteld om het welzijn van de dieren te optimaliseren. Het educatief
plan van de dierentuin is gebaseerd op het collectieplan waarin het dierenbestand wordt behandeld
volgens het algemene thema: ‘diversiteit in het dierenrijk’. Alle hiervoor genoemde en andere
protocollen en plannen zijn opvraagbaar voor verdere inzage bij de dierentuin.

Het beloningsbeleid
Behalve een vaste medewerkster, ontvangt niemand voor haar/zijn werkzaamheden loon. Bestuur en
medewerkers doen dit geheel op vrijwillige basis.

De doelstelling
Het algemene thema van de dierentuin is: ‘diversiteit in het dierenrijk’. De doelstelling van de
dierentuin is om bezoekers kennis te laten maken met verschillende dieren uit verschillende
werelddelen, biotopen en diergroepen in een zo natuurgetrouwe omgeving. Hierbij is educatie en
voorlichting over de dieren belangrijk. Daarnaast moet de dierentuin een leuke en ontspannen
omgeving zijn voor bezoekers

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
2012, het vijfde jaar dat Beverwijk naast een kinderboerderij een dierentuin binnen haar gemeente
grenzen heeft. Er komen steeds meer kleinere dierentuinen bij in Nederland, maar de Animal Farm
blijft een uitzondering. 7 dagen per week is de dierentuin in Beverwijk geopend en gratis
toegankelijk. In dit verslag in het kort het verloop van 2012 voor Dierentuin Animal Farm, haar
bewoners, bezoekers en (vrijwillige) medewerkers.
2012 stond net als het jaar 2011 in het teken van het goed uitvoeren van de eisen welke de
dierentuinvergunning met zich meebrengt. Daarbij valt te denken aan het uitwerken van protocollen
voor de verzorging en omgang met de dieren en de educatie voor onze bezoekers. Door de steeds
veranderende eisen is het een taak die nooit klaar is. Het blijft aansturen en verbeteren, zodat het
voor de dieren aangenaam blijft om te wonen op de Animal Farm.
In de jaarverslagen komt het tekort aan vrijwilligers helaas steeds weer naar voren. In tijden van
crisis doen steeds meer instanties een beroep op vrijwilligers. Het aanbod vrijwilligersfuncties wordt
steeds groter, maar de groep mensen die bereid is zich vrijwillig in te zetten helaas niet.
In januari hebben wij een nieuwe diersoort mogen verwelkomen op de Animal Farm. Met de komst
van de Agaatslak hebben wij ook nu weekdieren op de dierentuin. Deze slakken kunnen tot 30 cm
groot worden en leggen tussen de 50 en 600 eieren.
In het voorjaar en het najaar stond de Animal Farm weer volop in de belangstelling van de
basisscholen in de omgeving. Vele docenten hebben samen met hun leerlingen een bezoek gebracht
aan de Animal Farm. Voor de meesten een unieke kans om in de omgeving van de school in
aanraking te komen met de meest uiteenlopende diersoorten.
Met Pasen heeft de Animal Farm veel bezoekers mogen ontvangen, welke hun mooiste creatie op
een paashanger kwamen schilderen. In de educatieve ruimte staan de eieren tentoongesteld van de
twee Nandoe’s welke wonen op de Animal Farm. Er was veel belangstelling voor, daar zij één van de
grootste eieren leggers in het dierenrijk zijn.

In onze educatie ruimte “De Dierenschool” hebben wij in 2012 veel aandacht besteed aan het
houden van huisdieren. Deze voorlichting wordt gegeven doormiddel van de folders van het Landelijk
Informatiecentrum Gezelschapsdieren verkrijgbaar. Het LICG wil het kennisniveau van de (potentiële)
kopers en houders van gezelschapsdieren versterken. Huisdiereigenaren worden zich hierdoor meer
bewust van de consequenties van het houden van dieren. Er zijn ook spreekbeurt pakketjes
verkrijgbaar voor leerlingen, zodat zij goed geïnformeerd aan hun spreekbeurt kunnen beginnen.
December de maand van de feestdagen is ook dit jaar niet zomaar voorbij gegaan op de Animal
Farm. Wij hebben in de dagen voor sinterklaas en de kerstdagen knutselactiviteiten verzorgd op de
Dierentuin. Steeds meer mensen weten de activiteiten te bezoeken en deze worden zeer
gewaardeerd.
Voor het voeren van de dieren, het schoonhouden van de verblijven en voor alle andere
werkzaamheden, zijn er verschillende mensen werkzaam op de Animal Farm. Er is 1 vaste
medewerker via Ymond Flex in dienst en daarnaast verlenen 4 vaste vrijwilligers hand- en
spandiensten en mede dankzij hen kan de dierentuin ook in het weekend nog steeds geopend zijn.
Dit is niet altijd even gemakkelijk gezien het kleine aantal vrijwilligers.
Van de IJmond dagverblijven onderdeel van de Meergroep, komen iedere week zeven cliënten met
hun begeleider één dagdeel werken. De cliënten komen met veel plezier en de medewerkers van de
Farm waarderen hun werkzaamheden. In 2012 heeft de Animal Farm 11 stagiaires in opleiding gehad
van het Clusius College en de Zevensprong.
Dierentuin Animal Farm neemt ook deel aan de Maatschappelijk Stages in samenspraak met de
vrijwilligers centrale lopen er elk blok leerlingen van het Kennemer College hun stage op de
dierentuin.
De reclassering, bureau Halt, de Brijder stichting en de Raad voor de Kinderbescherming hebben,
evenals voorgaande jaren, gebruik gemaakt van de mogelijkheid cliënten met een taakstraf op de
Animal Farm te plaatsen.
2012, de lijn van de verbeteringen is verder doorgezet vooral op het gebied van educatie hebben we
een mooie stap vooruit gezet. Dit geldt tevens voor de aankleding van het terrein de verblijven
komen steeds mooier in het groen te staan en ook op andere plekken op het terrein komt er steeds
meer groen te staan. In 2013 gaan we verder met waar we in 2012 gebleven zijn. Op naar een visie
voor de toekomst, zodat ook de komende jaren nog vele bezoekers kunnen genieten van Dierentuin
Animal Farm.

De financiële verantwoording per 31 december 2012

ACTIVA

PASSIVA

Liquide middelen

41.893,04

Kapitaal

Dieren

13.000,00

reservering

Materiele vaste activa

1.250,00

Camera’s

4.129,78

Huiskamer

1.000,00

`

56.872,82

opknappen huiskamer

2.000,00

reservering auto

2.400,00

________
TOTAAL

________

61.272,82

61.272,82

BATEN
Donaties
Rente
Subsidie
Verkoop diversen
Diversen

LASTEN
1.150,02
593,37
29.190,00
42,50
150,00

Personeelskosten

5.601,35

Voer

5.726,90

Energie

7.621,35

Onderhoud/verbeter

3.208,06

Aanschaf dieren

358,50

Opbrengst Knabbelschuur

2.434,50

Bestuur/Secretariaat

Retour energie 2010/2011

1.134,20

Verz/Belast/Abonn

5.235,66

Dierenarts

1.143,26

Promotie
Beveiligingscamera’s
Exploitatie resultaat positief

Totaal

89,74

273,51
4.129,78
1.306,48

________

________

34.694,59

34.694,59

