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Jaaroverzicht 2020

Saldo 01-01-2020

€ 29.174,51

Saldo 31-12-2020

€ 21.711,76 in

€ 41.016,51

u
it

€ 48.479,26 

Exploitatieresultaat

€ -7.462,75

€32.282,78 

€2.562,00 

€1.510,74 

€660,99 

€4.000,00 
Inkomsten

Subsidie

Energiebelasting

Donatie

Winkel

RIVM Corona

€14.680,06 

€2.452,41 

€1.144,39 
€2.729,07 

€5.487,73 

€11.826,79 

€10.158,81 

Uitgaven

Bedrijfsvoering

Educatie

Coronamaatregelen

Mens

Onderhoud

Dier

Projecten



Organisatie

WIE ZIJN WIJ

BESTUUR

MAATSCHAPPIJ

SCHOLEN



Wie zijn wij?

 Dierentuin Animal Farm is één van de kleinste dierentuinen van Nederland. 

En de enige dierentuin in Nederland die gratis 7 dagen per week toegankelijk 

is, dankzij de inzet van onze vrijwilligers. 

 Sinds 2007 mag Animal Farm zich officieel dierentuin noemen.

 Het is een bijzondere plek in de IJmond, waar jong en oud in contact kunnen 

komen met verscheidene diersoorten, de rust kunnen zoeken en wat kunnen 

leren over flora en fauna. 

 Het is onze missie om de komende jaren deze mooie plek te laten floreren, 

en voor iedereen van waarde te laten zijn.

 Op de Animal Farm kunt u verschillende dieren bezichtigen, zoals reptielen, 

zoogdieren, tropische vogels, insecten en nog vele andere dieren. 

 Dierentuin Animal Farm is gelegen midden in het Willem-

Alexanderplantsoen te Beverwijk op een eiland in het water.



Bestuur

 Sander Buijs, docent dierverzorging.

 Sander is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer op de Animal farm 

en tevens voor het aansturen van de vrijwilligers. 

 Thijs Appel, eigenaar van Effingo reklame.

 Als secretaris/PR zorgt Thijs voor de communicatie en Pr-activiteiten.

 Linda van Steenis, administratief medewerker.

 Linda verzorgt als penningmeester de financiële administratie en 

de subsidieaanvragen.

 Din van Nieuwenhuizen, dierenarts.

 Din is algemeen bestuurslid en heeft een adviserende rol in alle 

dier-gerelateerde zaken.

Ons bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk. 



Maatschappij

 Als dierentuin willen we een belangrijke plek zijn binnen de maatschappij. We willen 

niet alleen een inspirerende en educatieve plek zijn voor onze bezoekers, maar ook 

een thuis bieden voor onze verzorgers en vrijwilligers.

 Stichting Animal Farm heeft, op contractuele basis, 1 fte inlening via de organisatie 

‘IJmondwerkt’.

 Wij werken met een kleine groep vaste vrijwilligers. Zij zijn verantwoordelijk voor de 

dierverzorging in het weekend en in vakanties. 

 Er zijn diverse andere partijen waarmee wij samenwerken voor 

het volgen van trajecten. 

 Bijvoorbeeld:

 Reïntegratiebedrijven;

 Bureau Halt;

 Raad van de Kinderbescherming;

 De Hartenkampgroep.



Scholen

 Wij hebben veel geïnvesteerd in ons netwerk van scholen en opleidingen op het 

gebied van dierverzorging. Daarnaast hebben wij in 2019 een accreditatie 

ontvangen om ook HBO studenten een stageplek te kunnen bieden.

 Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met het Clusius College 

afgesloten voor permanent gebruik van de locatie als praktijklocatie voor MBO 

studenten.

 Diverse scholen maken gebruik van onze faciliteiten, bijvoorbeeld voor 

praktijklesdagen en stages:

 Clusius College (Castricum, Alkmaar);

 Aeres (Barneveld, Almere, Wageningen);

 Wellant College;

 Heliomare;

 Praktijkschool de Viaan;

 Basisschool de Sterrenkijker.



Activiteiten 

BESTUURLIJK

GEBRUIKERS
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TERREIN
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Bestuurlijke activiteiten

 Samenwerking met het ministerie.

 Om onze status als dierentuin te kunnen behouden, werken we nauw 

samen met het ministerie RVO. Het ministeriële beleid is gericht op het 

behartigen van dierenwelzijn. Elk vernieuwing binnen de bestaande 

dierencollectie en de dierverblijven moet vergund worden. Jaarlijks moet 

de bestaande dierencollectie gecontroleerd worden en alle mutaties 

moeten worden verantwoord.

 Beleidsplannen en protocollen.

 We hebben een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan kan gezien 

worden als een centrale boekenkast met hierin alle beleidsmatige stappen 

en procedures binnen de dierentuin. We hebben deze boekenkast 

letterlijk ingericht op een dropbox-account.

 Netwerk dierentuinen NME

 Het samenwerken met andere organisaties is onze ambitie. Het creëert 

een verrijking in kennis en mogelijkheden om duurzaam verantwoord 

diersoorten te houden. In 2020 zijn uitwisselingen van dieren met grotere 

collega-dierentuinen gerealiseerd. 



Gebruikers   

 Bezoekers;

 Vrijwilligers;

 Stagiaires;

 Diverse scholen maken gebruik van ons terrein en 
onze  faciliteiten. De focus ligt hierbij op het basis-
en MBO-onderwijs;

 Wij verwachten dat er nog veel meer partijen en 
stakeholders aan de gebruikerslijst toegevoegd 
kunnen worden. 



Gebruikers voormalig (Vivaria)

 Sinds 2008 hadden we een gebruikersovereenkomst met de aquariumvereniging  

A.V.C. Vivaria voor de bovenruimte van de boerderij.

 Wij werken hard om de dierentuin te laten voldoen aan alle regels en wetgeving, 

en verwachten dit ook van de partijen die gebruik maken van ons terrein en onze 

faciliteiten.

 De afgelopen jaren verliep de communicatie tussen de beide partijen erg stroef. 

Het voldoen aan regels en wetgeving werd niet opgepakt door het bestuur van 

de aquariumvereniging. Ook niet na herhaaldelijk aandringen. 

 Om actie af te dwingen, hebben wij de gebruikersovereenkomst opgezegd, met 

een aanlooptijd van een half jaar. Met de intentie om een nieuwe overeenkomst 

op te stellen, waarbij het voldoen aan wet- en regelgeving centraal staat.

 We hebben hierbij onze hulp aangeboden en alternatieven geschetst. Ondanks 

onze inspanningen, heeft de aquariumvereniging besloten om niet in te gaan op 

onze aanbieding voor het tot stand brengen van een nieuwe overeenkomst. 

 Zij hebben ervoor gekozen te fuseren met een andere aquariumvereniging en 

daarmee te verhuizen naar een andere locatie.



Dieren

 Dierverzorging

 Binnen de dierentuin staat het welzijn van onze dieren bovenaan. Het stimuleren 

van natuurlijk gedrag van de dieren is een belangrijke voorwaarde. De 

leefomgeving, een gevarieerd aanbod van voedsel en het aanbieden van 

gedragsverrijking zijn hierbij centrale onderwerpen. We willen in onze 

dierverzorging een het hoogst haalbare bereiken in verzorging en gebruiken 

moderne inzichten en technieken

 Keuzes diercollectie

 Ook denken we goed na over welke dieren we willen huisvesten. Hoe goed de 

verzorging ook is, onze behuizing blijft een vorm van gevangenschap. 

Nadenken over de achterliggende ethiek en het maatschappelijke nut van het 

houden van dieren is en blijft erg belangrijk. De opvangcentra van dieren 

bijvoorbeeld, zijn overvol. 

 Met onze educatieve elementen en persoonlijke ambities kunnen we een mooie 

rol spelen in het opvangen, huisvesten en tentoonstellen van exotische 

diersoorten, landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. We nemen een 

diersoort pas op in onze collectie, wanneer we de volledige verzorging kunnen 

garanderen. In de huidige situatie hebben we daarom voorkeur voor de kleinere 

en eenvoudigere diersoorten. 



Terrein

 Coronaroute

 In het kader van corona maatregelen is er een routing op het eiland aangebracht. 

De ‘corona’ route die hieruit volgde is ons dusdanig goed bevallen dat we deze in 

de toekomst zullen handhaven. De route creëert een eenrichtingsroute langs alle 

verblijven die het terrein en de beleving aanzienlijk vergroot. 

 Dierenschool

 De dierenschool hebben we helemaal opgeknapt een aangepast. Het 

kinderzwerfboekenstation is uitgebreid. We hebben diverse displays gemaakt 

met educatieve elementen uit de natuur. 

 Verduurzaming afvalbeheer

 We hebben een afvalstraat gemaakt, waarbij we al onze afvalproducten scheiden 

in diverse recyclebare afvalstromen. Op deze wijze willen we een bijdrage 

leveren aan een duurzamere samenleving. 

 Naast het maken van een afvalstraat, zijn we ook gestart met het composteren 

van afval en de ontwikkeling van een moestuin.

 Decoratie terrein

 Uiteraard is er in 2020 ook verder gewerkt aan het verfraaien en onderhouden 

van het gehele terrein en de dierverblijven. 



Communicatie en PR

 Enquête

 Een van onze HBO-studenten heeft een enquête gehouden 

onder bezoekers en buurtbewoners rondom dierentuin Animal 

Farm. We kregen veel positieve reacties binnen over de 

dierentuin. Wel kwam duidelijk naar voren dat we nog moeten 

werken aan de naamsbekendheid. Ook onze inhoudelijke 

doelstellingen zijn bij onze bezoekers niet altijd duidelijk.

 Social Media

 We hebben ons social media aanbod uitgebreid. Naast onze 

website en Facebook, zijn we nu ook te vinden op Youtube en 

Instagram.

 We maken leuke filmpjes over de dierentuin en de dieren. Met 

de focus op activiteiten en de nadruk op dierenwelzijn en hoe 

wij en bezoekers dit kunnen bereiken. 

 Corona

 In 2020 wilden wij natuurlijk diverse activiteiten en PR-

elementen uitvoeren. Door de coronamaatregelen is dit 

allemaal niet doorgegaan.



Financiën 

JAARREKENING

TOELICHTING UITGAVEN

BALANS



Jaarrekening 2020

Baten 2020 2019 Lasten 2020 2019

Collectebus €      706,56 €      726,06 Vrijwilligers/personeel €   2.518,66 €          3.334,46 

Acties €      600,00 €   1.224,54 Energiekosten €   9.157,79 €          7.719,67 

Subsidies € 32.282,78 € 31.837,06 Water/afvalkosten €   3.617,22 €          2.735,17 

Winkel €      660,99 €   1.107,01 Verzekeringen/belastingen €   1.194,03 €          2.224,73 

Energiebelasting €   2.562,00 €   1.611,80 Abonnementen/bankkosten €      711,02 €             716,75 

extra donatie €      204,18 €   2.765,00 Onderhoud €   2.870,26 €          2.903,94 

RIVM Corona €   4.000,00 Projecten / Groot onderhoud € 10.158,81 €          5.795,20 

Florabeheer €      628,54 €             533,67 

Exploitatieresultaat (neg.) €   7.462,75 €   3.825,52 Inventaris €      903,75 €          2.900,75 

Gebruiksartikelen €   1.085,18 €             637,82 

Kantine €      210,41 €             211,50 

Promotie/Educatie €      375,04 €             484,08 

Diervoeder €   9.136,28 €          7.473,52 

Dierverzorging €   2.510,53 €          2.360,24 

Dieren Aanschaf €      179,98 €             873,93 

Kennis en opleidingen €   1.259,09 €          2.191,58 

Corona €   1.144,39 

Scholen €      818,28 

Totale inkomsten € 48.479,26 € 43.096,99 Totale Lasten € 48.479,26 €        43.096,99 



Toelichting Jaarrekening uitgaven 

Mens
Begroot € 4.300,00

Uitgegeven € 2.518,66

Verschil € 1.781,34 

Een van de rekeningen van de 

inlening van de vaste 

medewerkster is betaald in 2021. 

Verder is het jaarlijkse uitje en het 

jubileum van een van de 

vrijwilligers niet doorgegaan 

wegens Corona.

Energie
Begroot € 8.000,00

Uitgegeven € 9.157,79

Verschil € -1.157,79 

A.V.C. Vivaria deed een bijdrage 

aan de energiekosten. Zij maken 

niet langer gebruik van de 

bovenruimte. Deze bijdrage valt 

weg, terwijl de vaste lasten 

doorlopen.

Water en Afval
Begroot € 2.800,00

Uitgegeven € 3.617,22

Verschil € -817,22 

Door de grote toename van 

praktijkdagen en de begeleiding 

van stagiaires, wordt er veel meer 

afval geproduceerd. De extra 

ledigingskosten zijn daardoor 

toegenomen.

€ 1.763,37

€ 652,19

€ 103,10

Inlening Attentie Werkkleding

€ 5.147,18

€ 4.010,62

Stroom Gas

€ 2.956,06

€ 661,16

Bedrijfsafval Drinkwater



Toelichting Jaarrekening uitgaven 

Projecten
Begroot € 8.000,00

Uitgegeven € 10.158,81 

Verschil € -2.158,81 

Door het vertrek van Vivaria, 

werden we geconfronteerd met 

kosten om de bovenverdieping 

weer bruikbaar te maken. De 

kosten van de introductie van de 

Mara’s waren hoger dan 

verwacht, maar noodzakelijk om 

het dierenwelzijn te borgen.

Florabeheer
Begroot € 600,00

Uitgegeven € 628,54

Verschil € -28,54

Er zijn geen bijzonderheden.

Inventaris
Begroot € 250,00

Uitgegeven € 903,75

Verschil € -653,75

Na een taxatie van de verzekering 

hebben we een aantal 

gereedschappen moeten 

vervangen voor goedgekeurd 

gereedschap. Daarnaast hebben 

we een defecte koelkast in de 

kantine vervangen.

€ 1.752,78

€ 7.225,98

€ 1.180,05

Verblijven Overige ruimtes

Kinderactiviteiten

€ 217,93

€ 410,61

Grond, mest, zaden Beplanting

€ 554,75

€ 349,00

Machines en gereedschap Witgoed



Toelichting Jaarrekening uitgaven 

Gebruiksartikelen
Begroot € 700,00

Uitgegeven € 1.085,18

Verschil € -385,18 

Door de grote toename van 

praktijkdagen en de begeleiding 

van stagiaires, worden er veel 

meer gebruiksartikelen verbruikt.

Kantine
Begroot € 300,00

Uitgegeven € 210.41

Verschil € 89,59

Er zijn geen bijzonderheden.

Promotie/educatie
Begroot € 500,00

Uitgegeven € 375,04

Verschil € 124,96

Er zijn geen bijzonderheden.

€ 185,10

€ 738,78

€ 161,30

Kantoorartikelen Schoonmaken

Overigen

€ 93,54

€ 116,87

Koffie, thee, toebehoren Overig

€ 216,75

€ 59,20

€ 99,09

Printen Educatie Webhosting



Toelichting Jaarrekening uitgaven 

Diervoeder
Begroot € 6.800,00

Uitgegeven € 9.136,28

Verschil € -2.336,28 

We hebben onze diercollectie 

uitgebreid en verder 

geprofessionaliseerd. Daardoor is 

het verbruik van hooi en 

diervoeder omhoog gegaan..

Dierverzorging
Begroot € 2.500,00

Uitgegeven € 2.510,53

Verschil € -10,53 

Er zijn geen bijzonderheden.

Dier aanschaf
Begroot € 1.000,00

Uitgegeven € 179,98

Verschil € 820,02

Het tentoonstellen van dieren, 

doen we zo veel mogelijk vanuit 

de opvang of via uitruilen. En altijd 

passend binnen ons beleidsplan. 

We willen voorkomen dat we 

dieren uit de commerciële 

dierenhandel moeten halen.

€ 5.244,40

€ 2.846,26

€ 557,70

€ 487,92

Droog voer Groenten, fruit

Levend voer Vlees

€ 761,06

€ 612,54

€ 422,37

€ 536,06

Dierenarts Voermaterialen

Verlichting Dierhantering

€ 132,15

€ 47,83

Dieren Transport



Toelichting Jaarrekening uitgaven 

Opleiding
Begroot € 3.500,00

Uitgegeven € 1259,09

Verschil € 2.240,91 

Door het coronavirus zijn de 

aanvullende opleidingen voor het 

besluit houders van dieren 

opgeschort naar volgend jaar. 

Coronamaatregelen
Begroot € -

Uitgegeven € 1.144,39

Verschil € -1.144,39 

Vanwege het coronavirus hebben 

we, naast het derven van 

inkomsten, ook  extra kosten 

gemaakt. Bijvoorbeeld voor 

desinfectie en beschermende 

middelen. Ook hebben we de 

routing aangepast om te voldoen 

aan de eisen. 

Scholen
Begroot € -

Uitgegeven € 818,28

Verschil € -818,28 

In het laatste kwartaal van 2020 

zijn we de samenwerking 

aangegaan met het Clusius 

college. Om dit te faciliteren, 

hebben we onvoorziene kosten 

gemaakt.

€ 845,00

€ 111,92

€ 
238,00

Besluit HVD Literatuur Overig

€ 140,99 € 29,98

€ 973,42

Desinfectie Bescherming Routing

€ 321,82

€ 356,08

€ 140,38

Stageproject Internet Overig



Balans 2020

Activa 2020 Passiva 2020

Materiele vaste activa

Dierenbestand €      6.195,00 Eigen vermogen €   29.406,76 

Inventaris €      4.000,00 Reserving Compris €     2.500,00 

Liquide middelen €    21.711,76 

Totale inkomsten €  31.906,76 Totale Lasten € 31.906,76 

 We hebben het dierenbestand geherwaardeerd naar aanleiding van de 

mutaties van het afgelopen jaar en deze herzien op de balans geplaatst. Ook 

de inventaris is geherwaardeerd op de balans geplaatst.

 De donatie die we in 2019 hebben ontvangen van Compris, voor het bouwen 

van een kooi binnen ons project Zuid-Amerika, blijft gereserveerd op de 

balans staan.


