Jaarverslag 2021
Dierentuin Animal Farm

K.V.K.
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ANBI-status
Bezoekadres

41222675
813044923
per 01-01-2008
Luxemburglaan 4
1946 SR Beverwijk

Postadres

Luxemburglaan 935
1966 MZ Heemskerk

E-mail
Website

info@animalfarm.nl
www.animalfarm.nl
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Jaaroverzicht 2021

uit

€ 59.611,71*
Saldo 01-01-2021

€ € 26.010,18

in

€ 21.711,76

Saldo 31-12-2021

€ 55.313,29

Exploitatieresultaat

€ 4.298,42

Inkomsten*

Uitgaven

1%
5%

Jaarsubsidie

10%
2%

Bedrijfsvoering

6%

Educatie

Eenmalige subsidie
Trees4all subsidie

Donatie
Inkomsten

Mens

8%
55%

Acties
19%

12%

32%

21%

Onderhoud
Dier
Projecten

9%
20%

Aanvullend budget

*Een deel van deze inkomsten hebben als voorwaarde een uitgave aan een vooraf vastgesteld doel (zie tabblad inkomsten)

Organisatie
WIE ZIJN WIJ
BESTUUR
MAATSCHAPPIJ

SCHOLEN
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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.
Helaas is de toegankelijkheid in 2021 ernstig belemmerd door de corona-maatregelen.



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 WillemAlexanderplantsoen te Beverwijk op een eiland in het water.
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Bestuur



Sander Buijs, docent dierverzorging.




Thijs Appel, eigenaar van Effingo reklame.




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

Linda van Steenis, projectondersteuner.




Sander is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer op de Animal farm
en tevens voor het aansturen van de vrijwilligers.

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.
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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.



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.
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Scholen



Wij investeren veel in ons netwerk van scholen en opleidingen op het gebied
van dierverzorging.



Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met het Clusius College
afgesloten voor permanent gebruik van de locatie als praktijklocatie voor MBO
studenten.



Met basisschool De Ark hebben we een samenwerking, waarbij een klas elke
maandag praktijkles volgt op onze locatie.



Diverse scholen maken gebruik van onze faciliteiten, bijvoorbeeld voor
praktijklesdagen en stages:


Clusius College (Castricum, Alkmaar);



Basisschool De Ark, Beverwijk;



Aeres (Barneveld, Almere, Wageningen);



Yuverta;



Heliomare;



Praktijkschool de Viaan;



Basisschool de Sterrenkijker.

Activiteiten
BESTUURLIJK
GEBRUIKERS

DIEREN
TERREIN
COMMUNICATIE EN EDUCATIE
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Bestuurlijke activiteiten



Samenwerking met het ministerie.




Beleidsplannen en protocollen.




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.

We hebben een beleidsplan. 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 2021 zijn uitwisselingen van dieren met grotere
collega-dierentuinen gerealiseerd.
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Gebruikers



Bezoekers;



Vrijwilligers;



Stagiaires;



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



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



Coronarouting ingezet tijdens vogelgriep




Moestuin




De moestuin is verder ontwikkeld. In 2022 zal de tuin echt in gebruik genomen
gaan worden na diverse proefopstellingen.

Kerstpaal




Vanuit wisselende corona regels is in 2020 geïnvesteerd in het maken van een
corona-route. In 2021 is deze ook nuttig gebleken binnen de maatregelen
rondom vogelgriep door de beplanting voor de verblijven te plaatsen.

Ook in de kerstperiode van 2021 was er sprake van een
lockdown. Er was wel reeds geïnvesteerd in extra
kerstverlichting en decoratie. Om toch iets voor de buurt
te doen hebben we een grote paal geplaatst. Zo konden
we toch een leuke sfeer uitstralen.

Decoratie terrein


Uiteraard is er in 2021 ook verder gewerkt aan het
verfraaien en onderhouden van het gehele terrein en de
dierverblijven.
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Communicatie en PR




Social Media


We onderhouden social media kanalen. 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 2021 wilden wij diverse activiteiten en PR-elementen
uitvoeren. Door de coronamaatregelen is dit allemaal niet
doorgegaan.

Financiën
JAARREKENING
TOELICHTING INKOMSTEN
TOELICHTING UITGAVEN

BALANS
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Jaarrekening 2021
Baten

2021

2020

Jaarlijkse gemeentesubsidie

€ 32.863,87

€ 32.282,78

Eenmalige gemeentesubsidie

€ 11.100,00

€

Subsidie Trees4all

€ 5.000,00

Donaties

Lasten

2021

2020

Vrijwilligers/personeel

€ 2.764,57

€ 2.729,07

-

Energiekosten

€ 11.585,70

€ 9.157,79

€

-

Water/afvalkosten

€ 2.283,73

€ 3.617,22

€ 3.583,46

€

910,74

Verzekeringen/belastingen

€ 1.533,88

€ 1.194,03

Inkomsten winkel

€

514,38

€

660,99

Abonnementen/bankkosten

€

€

Inkomsten uit acties

€ 1.200,00

€

600,00

Onderhoud

€ 3.143,97

€ 2.870,26

Inkomsten vergoeding scholen

€ 5.350,00

€

-

Projecten / Groot onderhoud

€ 5.194,08

€ 10.158,81

Teruggave energiebelasting

€

-

€ 2.562,00

Florabeheer

€

882,44

€

628,54

RIVM Corona

€

-

€ 4.000,00

Inventaris

€

231,85

€

903,75

Exploitatieresultaat

€ 4.298,42

€ 7.462,75

Gebruiksartikelen

€ 1.101,36

€ 1.085,18

Promotie/Educatie

€

€

Diervoeder

€ 8.546,28

€ 9.136,28

Dierverzorging

€ 2.469,94

€ 2.510,53

Dieren Aanschaf

€

348,67

€

Kennis en opleidingen

€

269,87

€ 1.259,09

859,55

494,33

€ 55.313,29

€ 48.479,26

375,04

179,98

€ 1.144,39

Corona

Totale inkomsten

711,02

Scholen

€ 2.505,46

Onverplichte tegemoetkoming

€ 11.097,61

Totale Lasten

€ 55.313,29

€

818,28

€ 48.479,26
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Toelichting Jaarrekening inkomsten
Soort

Van

Omschrijving

Bedrag

Toelichting

Subsidie

Gemeente Beverwijk

Jaarlijkse subsidie

€ 32.863,87

Met verantwoording

Gemeente Beverwijk

Onverplichte tegemoetkoming

€ 11.100,00

Zonder verantwoording

Trees 4 all

Inheemse groenstrook

€ 5.000,00

Specifiek doel, aanleg groenstrook

Oranjefonds

Burendag, NL Doet!

€

650,00

Specifiek doel, organisatie dagen

Wecycle

Vergoeding

€

250,00

Maatschappelijk inleverpunt

De Ark

Kerstkaartenactie

€

300,00

Specifiek doel, aanleg schooltuin

Draadstaal

Donatie filmlocatie

€

250,00

Gebruik terrein voor opnames

IJmond Bereikbaar

Donatie fietsactie

€ 2.750,00

-

Donateurs

Diverse donaties bank

€

174,60

-

Collectebus

Donaties in collectebus

€

408,86

Lager wegens beperkte opening corona

Winkel

Winkelverkopen

€

514,38

Lager wegens beperkte opening corona

Scholing

Vergoeding praktijklocatie

€ 5.350,00

Specifiek doel, verbouw bovenruimte

Belastingdienst

Teruggave Energiebelasting

€

Verschoven naar 2022 i.v.m. fout belastingdienst

Acties

Donatie

Inkomsten

EB

0,00
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Toelichting Jaarrekening uitgaven

Mens
Begroot
Uitgegeven
Verschil

Energie
€
€
€

4.450,00
2.764,57
1.685,43

We hebben de vaste inlening van
de vaste medewerkster stopgezet
in 2021. In plaats daarvan hebben
we ingezet op uitvoering van de
attentieregeling voor vrijwilligers,
zoals een uitje naar twee collegadierenparken.

Water en Afval
€ 10.000,00
€ 11.585,70
€ -1.585,70

Begroot
Uitgegeven
Verschil

De bijdrage van A.V.C. Vivaria
viel dit jaar geheel weg, terwijl de
vaste lasten doorliepen.
Daarnaast zijn de energiekosten
en het verbruik gestegen. Met de
huidige gasprijzen, verwachten
we voor 2022 een verdere stijging
van de kosten.

Begroot
Uitgegeven
Verschil

€ 3.600,00
€ 2.283,73
€ 1.316,27

Door in gebruik name van onze
nieuwe afvalstraat, en het
verduurzamen van onze
afvalstromen, hebben we
kosten bespaard op de afvoer
van bedrijfsafval.

€ 169,22

€ 587,79
€ 572,70
€ 778,70

€ 5.740,42
€ 1.228,68

Inlening

Attentie

Werkkleding

Kantine

€ 5.845,28
€ 1.711,03

Stroom

Gas

Bedrijfsafval

Drinkwater
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Toelichting Jaarrekening uitgaven

Verzekeringen
€
€
€

Begroot
Uitgegeven
Verschil

1.700,00
1.533,88
166,12

Geen bijzonderheden.

Abonnement/bank
Begroot
Uitgegeven
Verschil

€
€
€

750,00
859,55
-109,55

Geen bijzonderheden.

Onderhoud
Begroot
Uitgegeven
Verschil

€ 3.120,00
€ 3.143,97
€
-23,97

Geen bijzonderheden.

€ 105,00

€ 138,40

€ 366,92
€ 198,96
€ 1.539,02

€ 387,41
€ 239,76
€ 1.041,47

€ 1.238,03
€ 282,43

Bouwmaterialen
Belasting

Verzekering

Overig

Bankkosten

Telefonie

Machines en gereedschap

Data-opslag

Overig

Overig
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Toelichting Jaarrekening uitgaven

Projecten
Begroot
Uitgegeven
Verschil

Florabeheer
€
€
€

5.000,00
5.194,08
-194,08

Hierbinnen vallen diverse kosten
voor het onderhoud van diverse
verblijven en de voedselkeuken.
Door de vogelgriep waren we
genoodzaakt te investeren in
diverse maatregelen, zoals
ontsmettingsmatten.

Begroot
Uitgegeven
Verschil

€
€
€

Inventaris
600,00
882,44
-282,44

In verband met de buxuxmot
hebben we een aantal borders
opnieuw aangeplant.

€ 663,28

Begroot
Uitgegeven
Verschil

€
€
€

Geen bijzonderheden.

€ 174,19

€ 42,95

€ 454,76

€ 849,17

Verblijven
Vogelgriep

€ 3.226,87

Overige ruimtes
Overigen

€ 708,25

Overig

250,00
231,85
-18,15

€ 188,90

Beplanting

Machines en gereedschap

Stofzuiger
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Toelichting Jaarrekening uitgaven

Gebruiksartikelen
Begroot
Uitgegeven
Verschil

€
€
€

900,00
1.101,36
-201,36

We hebben de extra kosten voor
beschermingsmiddelen t.b.v.
corona opgenomen in de
gebruiksartikelen. Daarnaast
wassen we nu alle textieldoeken
op de locatie zelf. Voorheen werd
dit door vrijwilligers thuis gedaan.

Promotie/educatie
€
€
€

Begroot
Uitgegeven
Verschil

500,00
494,33
5,67

Geen bijzonderheden.

Diervoeder
Begroot
Uitgegeven
Verschil

€
€
€

8.500,00
8.546,28
-46,28

Geen bijzonderheden.

€ 228,68
€ 642,10

€ 171,38

€ 93,09

€ 292,92
€ 36,29

€ 1.983,29
€ 5.692,21

€ 637,06

Kantoorartikelen
Overigen

€ 364,95

Schoonmaken
Printen

Educatie

Webhosting

Droog voer
Levend voer

Groenten, fruit
Vlees
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Toelichting Jaarrekening uitgaven

Dierverzorging
Begroot
Uitgegeven
Verschil

€
€
€

2.230,00
2.469,94
-239,94

Er zijn geen bijzonderheden.

Dier aanschaf
€
€
€

Begroot
Uitgegeven
Verschil

500,00
348,67
151,33

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.

€ 41,50

€ 698,99

€ 407,77

Opleiding
Begroot
Uitgegeven
Verschil

Medisch

Voermaterialen

Klimaatbeheersing

Overig

1.000,00
269,87
730,13

Door het coronavirus zijn de
aanvullende opleidingen voor het
besluit houders van dieren
wederom opgeschort naar
volgend jaar.

€ 48,27

€ 741,71

€ 621,47

€
€
€

€ 90,00

€ 307,17

Dieren

Transport

€ 131,60

Opleidingskosten

Literatuur

Overig
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Toelichting Jaarrekening uitgaven

Scholen
Begroot
Uitgegeven
Verschil

Onverplichte tegemoetkoming
€
€
€

5,350,00
2505,46
2844,54

Voor het ontvangen van klassen
op de dierentuin ontvangen we
een vergoeding. Deze wordt
ingezet voor het verder
opknappen en inrichten van de
bovenruimte, inclusief het
klaslokaal.

€ 499,00

Begroot
Uitgegeven
Verschil

In 2021 hebben we een subsidie onverplichte
tegemoetkoming ontvangen van gemeente
Beverwijk. Deze hebben wij o.a. ingezet voor:
•

Camerasysteem

•

Aankleding buitenterrein (vleermuiskasten,
ijsvogelwand, insectenhotels)

•

Verduurzamen afvalstraat

•

Renovatie mangoestenverblijf

•

Renovatie geitenweide

•

Wasmachine en droger

•

Laptop met toebehoren voor onderhoud
website, educatiemiddelen en administratie

€ 200,00
€ 1.806,46

Bouwmaterialen bovenruimte
Internet
Inrichting klaslokaal

€ 11.100,00
€ 11.097,61
€
2,39
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Balans 2021


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.



We hebben in november van gemeente Beverwijk een eenmalige subsidie ontvangen van € 60.000,-.
Hiervoor zal een aparte verantwoording ingediend worden. Dit bedrag staat niet genoemd in het
totaaloverzicht We hebben dit bedrag wel op de balans geplaatst, als reservering.



We zetten de inkomsten voor de praktijklocatie één op één in voor het verbouwen van de bovenruimte
en het inrichten van het klaslokaal. Hier gaan we in 2022 mee verder, daarom staat het restant
gereserveerd op de balans.



We hebben van Trees4all een eenmalige subsidie ontvangen voor het aanleggen van een border met
inheemse bomen en beplanting. Deze is gereserveerd op de balans.

Activa

2021

Passiva

2021

Materiele vaste activa
Dierenbestand

€

5.930,00

Eigen vermogen

€

29.140,18

Inventaris

€

5.000,00

Reservering eenmalige subsidie

€

60.000,00

Liquide middelen

€

86.010,18

Reservering verbouwing lokaal

€

2.800,00

Reservering subsidie trees4all

€

5.000,00

Totale activa

€ 96.940,18

Totale passiva

€ 96.940,18

