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Voorwoord
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 vaste medewerker en
een kleine groep trouwe 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.
Dit jaarverslag is een reflectie van onze activiteiten van het afgelopen jaar, op het gebied van
bestuurlijke taken, uitvoerende taken en financiën. Er is zowel op bestuurlijk als op uitvoerend gebied
heel veel gerealiseerd dit jaar. We zijn er uitermate trots op, dat we met zo weinig financiële middelen,
en een minimum aantal vrijwilligers, zoveel voor elkaar hebben gekregen.
Voorts geven we inzicht van onze plannen voor 2020. Want ook het komende jaar willen wij niet stil
zitten. We zijn erg trots op onze dierentuin, maar beseffen ook dat we nog een hoop moeten
verbeteren. Van onderhoud tot educatie, verzorging van dieren, het faciliteren van activiteiten met
vrijwilligers tot onze betrokkenheid bij de maatschappij.
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1. Organisatie
Dagelijks beheer:
Secretaris, Pr-activiteiten:
Penningmeester:
Adviseur:

Dhr. Sander Buijs
Dhr. T. Appel
Mevr. L. van Steenis
Dhr. D. Nieuwenhuijzen

Ons bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk.

1.1. Bestuur
Sander Buijs, adviseur bodem.
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, managementassistent.
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.
Wij zijn als bestuur nog op zoek naar een voorzitter. Tot we die gevonden hebben rouleren we deze
taak tijdens vergaderingen.

1.2. Vrijwilligers
Stichting Animal Farm heeft, op contractuele basis, 1 fte inlening via de organisatie ‘IJmondwerkt’.
Deze persoon verzorgt de stages van de lagere onderwijsniveaus en helpt in de dierverzorging
gedurende de werkweek. Verder werkt de stichting met een kleine groep vaste vrijwilligers. Zij zijn
verantwoordelijk voor de dierverzorging in het weekend en in vakanties. Er is ook een vaste vrijwilliger
die in de weekenden de groenvoorziening verzorgt. We zijn als stichting actief op zoek naar meer
vrijwilligers binnen alle onderdelen van ons bedrijf (dierverzorging, onderhoud, organisatorisch,
activiteiten etc.)

1.3. Maatschappij
Als dierentuin willen we een belangrijke plek zijn binnen de maatschappij. We ambiëren niet alleen
een inspirerende en educatieve plek te zijn voor onze bezoekers, maar ook een thuis te bieden voor
onze verzorgers en vrijwilligers. Zo hebben bureau Halt en de raad voor de kinderbescherming dit jaar
weer een beroep op ons gedaan om jongeren hun taakstraf bij ons te laten vervullen. Voorts komt er
elke week een groep van de Hartenkamp met een begeleider een ochtend om diverse klusjes uit te
voeren. Wij bieden ook een plekje aan mensen die een re-integratie traject volgen, in samenwerking
met Argos en Refrisk.
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. In 2019 hebben we ongeveer 20 studenten begeleid. Deze stages waren
afkomstig van:
Aeres Barnveld (MBO)
Aeres Almere (MBO)
Aeres Wageningen (HBO)

Wellant College (MBO)
Clusius Alkmaar (MBO)

Clusius Castricum (VMBO)
Van Hall Larenstein (HBO)

Daarnaast hebben wij ook 10 stagiaires van Heliomare een plekje kunnen bieden.
Wij merken dat het met de huidige bezetting heel moeilijk is om geschikte begeleiding te verzorgen
voor de stagiaires en andere partijen. Laat staan dit verder uit te bouwen. Er is een grote behoefte aan
een betaalde kracht, met de competenties om een goede gedegen begeleiding te verzorgen.

3

Jaarverslag 2019
2. Activiteiten van het bestuur
Het afgelopen jaar stond wederom in het thema van opbouwen en uitbouwen, op het gebied van
beleidsplannen en de organisatie. Er is hard gewerkt aan de beleidsplannen en andere bestuurlijke
zaken. Onze visie verder uitdiepen, het ontwikkelen en verder uitrollen van protocollen, het versterken
van de banden met externe partijen en het maken van toekomstplannen zijn een aantal voorbeelden
van waar wij ons in de afgelopen periode mee bezig hebben gehouden.

2.1. Samenwerking met het ministerie
Om onze status als dierentuin te kunnen behouden, werken we nauw samen met het ministerie RVO.
Het gehele ministeriële beleid is gericht op het behartigen van dierenwelzijn. Elk vernieuwing binnen
de bestaande dierencollectie en de dierverblijven dient vergund te worden. Jaarlijks dient de
bestaande dierencollectie gecontroleerd te worden en alle mutaties moeten worden verantwoord.
Dergelijk beleid is een gevolg van een steeds kritischere maatschappij en daarmee het bevoegd
gezag. Een positief effect voor het dierenwelzijn is het gevolg, maar tevens een administratieve
lastenverzwaring. Onze positieve en professionele instelling jegens dit beleid
heeft een grote verbetering gerealiseerd in de communicatie en samenwerking
met de betrokken uitvoerend ambtenaren.

2.2. Beleidsplannen en protocollen
Er is hard gewerkt aan een degelijk beleidsplan met onze missie en visie,
doelstellingen, thematiek, educatie en florabeheer. 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. In maart/april 2020 verwachten we deze in
alle volledigheid te kunnen presenteren aan derden.
Voor de vrijwilligers hebben we een personeelshandboek ingericht. Hierin
staat opgenomen hoe we met vrijwilligers omgaan, wat we van ze verwachten
en wat zij van ons kunnen verwachten. Tevens hebben we de huisregels
aangepast, een attentieregeling ingebracht en sluiten we nu overeenkomsten
met de vrijwilligers, waarbij de afspraken duidelijk vastgelegd worden. Dit doen
we met inachtneming van de AVG.
We hebben ook diverse andere protocollen verder uitgebouwd. Het beleidsplan blijft ook komende
jaren onderhevig aan verbetering. Permanent zullen we evalueren hoe we zaken kunnen blijven
verbeteren.

2.3. Netwerk dierentuinen NME
In het verleden was dierentuin Animal Farm een op zichzelf staande organisatie met enkele betrokken
vrijwilligers. Vanuit onze nieuwe doelstellingen en ambities volgt een bredere visie. Samenwerken met
andere organisaties is hierin een belangrijk item. Het creëert een verrijking in kennis en mogelijkheden
om duurzaam verantwoord diersoorten te houden. In 2019 zijn uitwisselingen van dieren met grotere
collega-dierentuinen gerealiseerd. Ook mogelijkheden qua natuurbehoud en opvang van dieren zijn
hiermee bereikbaar. We voeren op dit moment verkennende gesprekken met stichting AAP, om te
kijken naar de mogelijkheden van opvang van enkele dieren.

2.4. Kick-off budget transitie
Vanuit de gemeente is ons in 2019 een kick-off budget gegund, met uitloop in 2020. De doelstelling
binnen het dit budget is: het realiseren van een duidelijk visie voor de toekomst van de dierentuin,
inclusief een inventarisatie van de middelen die nodig zijn voor de uitvoering hiervan. Hierbij is het
uitgangspunt dat de toegevoegde maatschappelijke waarde van de dierentuin de onderbouwing is
voor het ontvangen van gemeenschapsgeld. Binnen voorgenoemd budget wordt daarom gewerkt aan
enkele concrete praktische stappen, welke direct tot uitvoering kunnen worden gebracht. Uiteraard
worden hierin voornamelijk groene onderwerpen gekozen, gerelateerd aan de dierentuin, maar altijd
van toepassing voor de wijk ‘Oosterwijk’.
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3. Activiteiten op de werkvloer
3.1. Dieren
Parelhoenders en fazanten
Het afgelopen jaar hebben we een aantal eieren uitgebroed van de parelhoenders. Daar zijn 10
kuikens uitgekomen, welke een leuke aanvulling zijn op de groep die we al hadden. Ook de fazanten
hebben drie kuikens grootgebracht dit jaar.

Mangoesten
We hebben drie dwergmangoesten uitgeplaatst naar een ander park. Wij hadden de ervaring dat onze
bestaande groep zich niet meer voortplantte, waar ze dit in het verleden jaarlijks deden. Door meer
kennis en inzicht over de diersoort hebben we het gedrag en omgeving van de dieren sterk kunnen
verrijken. Ook hebben we meer inzicht gekregen in de hiërarchie van de groep. Als beloning hebben
we dit jaar weer een jong mogen verwelkomen, maar dit jong (een mannetje) zorgde ook voor veel
onrust. Derhalve hebben we drie dieren uitgeplaatst.

Koningspythons
Twee van de vier koningspythons zijn uitgeplaatst naar een andere partij. De vier dieren waren altijd
gezamenlijk gehuisvest in een groot terrarium. Naar onze mening was dit niet correct en hadden de
dieren permanent stress van elkaars aanwezigheid. Naast hun eigen beleving, waren de dieren
hiermee ook minimaal zichtbaar en onaantrekkelijk voor de bezoekers.

Toggenburger geiten
We hebben van een andere kinderboerderij een raszuivere
Toggenburger bokje overgenomen. Het betreft een jong mannetje die
erg goed gewend is aan mensen. Hopelijk kunnen we hierdoor komend
jaar enkele lammeren verwelkomen.

Konijnen, wilde cavia’s en chinchilla’s
Helemaal nieuw in de collectie zijn de komst van twee konijnen, twee
wilde cavia’s en twee chinchilla’s. De wilde cavia’s hebben we geruild
tegen drie mangoesten en de konijnen en chinchilla’s zijn overgenomen
van particulieren die de zorg niet meer goed konden dragen.
De konijnen zitten bij de jonge nieuwe fazanten (erg leuke verrijking), maar de cavia’s en chinchilla’s
zijn niet zichtbaar voor bezoekers daar een vergunning nog ontbreekt. We hebben gekozen voor deze
stap om diverse redenen. In eerste plaatst biedt het een mooie kans voor onszelf (en stagiaires) om
ervaring op te doen met deze diersoorten, trainingsprogramma’s te ontwikkelen etc.
Daarnaast passen ze erg goed bij de richting waar we met educatie naartoe willen. Wilde cavia’s
bieden de mogelijkheid om het verhaal van onze dieren en het proces van domesticatie van
gezelschapsdieren te vertellen. En de chinchilla’s en konijnen kunnen de link zijn naar veel gehouden
gezelschapsdieren, waar bij particulieren nog erg veel te verbeteren valt. Maar vooralsnog zijn ze nog
niet zichtbaar voor publiek en zijn ze goed gehuisvest achter de schermen.
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3.2. Dierverzorging
Binnen de dierentuin staat het welzijn van onze dieren bovenaan. Er is weer hard gewerkt om voor
alle dieren de juiste verzorging te realiseren. We blijven werken aan het stimuleren van natuurlijk
gedrag van de dieren.
In sommige gevallen hebben we de verblijven aangepast, beplanting geplaatst of juist delen dicht
gemaakt. Ook goed voedsel is hierin belangrijk, zoals een gevarieerd aanbod van groente en fruit.
Maar ook echte vleesproducten i.p.v. ingeblikt voer. Ook werken we aan gedragsverrijking door
bijvoorbeeld voedsel op andere manieren aan te bieden.
Zo gebruiken wij speciale speeltjes die langzaam voedsel afgeven. Hierdoor worden de dieren meer
uitgedaagd om hun voedsel te vinden. Door middel van voerprotocollen, weet iedere dierverzorger
precies wat, wanneer en hoeveel een dier aan voedsel moet krijgen.
Ook op diergeneeskundig vlak is weer een hoop verbeterd. De eerste stappen tot een professioneel
veterinair plan zijn gemaakt, om de dieren niet alleen te behandelen in geval van ziekte, maar juist ook
preventief de juiste zorg te bieden. In de dierverzorging wordt mestonderzoek een steeds belangrijker
onderdeel van de verzorging. Voor het vaststellen van de gezondheid van het dier, aanwezigheid van
parasieten e.d. Daarom hebben we dit jaar geïnvesteerd in materialen om dit mestonderzoek zelf te
kunnen uitvoeren.

3.3. Activiteiten
We hebben het afgelopen jaar een aantal activiteiten georganiseerd. Voor bijvoorbeeld scholen,
bezoekers en de Hartekampgroep. Hier hebben we ook de nodige media-aandacht aan gegeven, om
zo bekendheid van de Animal Farm te vergroten.

NLdoet!
In maart hebben we met behulp van een donatie van het Oranjefonds meegedaan met NLdoet! Deze
dag hebben we het hok van Wilma de krokodil opgeknapt, door het plafond en de muren te schilderen.

Burendag
In september was het weer burendag. Wederom hebben we met een donatie van het Oranjefonds een
burendag georganiseerd. In samenwerking met A.V.C. Vivaria hebben we leuke activiteiten voor de
kinderen georganiseerd.

Sint-Maarten
Ook dit jaar hebben we met Sint-Maarten een grote tent opgezet bij de
ingang van de Animal Farm. Hier stonden onze vrijwilligers weer klaar om
alle liedjes van de kinderen te beluisteren en de mooie lampionnen te
bewonderen. Als beloning was er een traktatie en warme chocolademelk
om de keeltjes te smeren. Een simpele activiteit die wederom bijzonder
werd gewaardeerd door de omwonenden. Een dankbare avond voor alle
partijen.

Bezoek schoolklas
Gedurende het jaar hebben we weer bezoek gekregen van een schoolklassen
en groepen van kinderdagverblijven. Zo leerden de kinderen iets over de dieren, hun gedrag en
voeding.

Bloembollenproject
Van het kwekerscollectief ‘Uitheemskerk.nl’ hebben we in 2018 6000 bloembollen gehad. Deze
zorgden voor een ware bloemenzee in het voorjaar. Ook dit jaar hebben we weer bloembollen
gedoneerd gekregen en we zijn nu al benieuwd naar het komende voorjaar.
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Buurtgezinnendag
In augustus hebben we in samenwerking met buurtgezinnen.nl een vipbehandeling georganiseerd met leuke activiteiten. Het was een leuke en
gezellige ochtend, die erg dankbaar werd ontvangen.

3.4. Verblijven
Gedurende het jaar hebben we de verschillende verblijven opgeknapt. We
hebben bijvoorbeeld het leguanenverblijf opnieuw ingericht, de kikkerbak
opgeknapt, de inrichting van het vossenverblijf aangepast en een looppad
gemaakt bij de nandoes.

4. Florabeheer
4.1. Algemeen
Natuureducatie houdt wat ons betreft niet op bij dieren. Planten en dieren
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zetten wij op ons eiland in op
florabeheer met een duidelijk doel: natuurlijk tuinieren. Wij proberen om een zo natuurlijk mogelijke
begroeiing van ons eiland te krijgen, waarin ieder element zijn bijdrage mag leveren. (On)kruid,
gevallen blaadjes en omgevallen bomen bieden een woonplaats voor wormen, pissebedden en
andere insecten, maar ook voor wilde vogels, egels en padden. Wat anderen onkruid noemen, is voor
ons florabeheer juist belangrijk. Kruiden, brandnetels en distels bijvoorbeeld zijn onmisbaar voor
vlinders op het eiland. Dieren komen naar ons eiland toe en blijven er graag voor langere tijd, ook om
zich voort te planten. De planten die bij ons groeien, zijn zoveel mogelijk inheemse flora. Deze leveren
het voedsel (bessen, zaadjes, en nectar en stuifmeel) voor de dieren die bij ons van nature
voorkomen.

4.2. Natuurpad
Het eiland zelf wordt steeds mooier. Naast de algemene beplanting is er
vorig jaar door florabeheer een prachtig natuurpad aangelegd. Dit pad van
flagstones loopt tussen de achterste verblijven en de waterkant in. In 2019
is het pad verder afgemaakt.

4.3. Bijen/insecten
Wereldwijd gaat het slecht met de bij. Niet alleen met de honingbij, maar ook
met wilde solitaire bijen/insecten. Voor alle solitaire bijen en insecten hebben we aandacht en
leefruimte gecreëerd. Op ons eiland staan ook een aantal bijenkasten. Daarin huisvesten we de
Buckfast bij. Deze soort is een kruising uit meerdere ondersoorten van de westerse honingbij. Bij het
kruisen is geselecteerd op zachtaardigheid, rustige raatzit en een trage drang tot zwermen. Dit maakt
de Buckfast bij geliefd onder imkers. Bij het aanleggen en onderhouden van de flora op het eiland,
wordt actief rekening gehouden met voedselaanwezigheid. Voor zowel onze bijen als andere insecten
en 'gasten' die het eiland aandoen.
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5. Sponsoring
Dit jaar hebben we ons weer actief ingezet op alternatieve manieren van sponsoring.

5.1. Sponsorbord
Bij de ingang staat een sponsorbord, waar bedrijven in ruil voor een donatie (financieel, in goederen of
diensten), een jaar lang hun logo op mogen plaatsen.

5.2. Collecte
Ieder jaar organiseert het Oranjefonds een collecteweek. Wij hebben daar dit jaar ook aan
meegedaan. Samen met onze vrijwilligers hebben we een mooi bedrag opgehaald. Tevens was dit
een mooi moment om onze aanwezigheid kenbaar te maken in de buurt.

5.3. Wecycle
Wij werken samen met Wecycle, een stichting zonder winstoogmerk, die in Nederland de inzameling
en recycling van e-waste regelt. Dankzij deze inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte
elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Wij
hebben in de boerderij een inleverpunt staan. Hier wordt dankbaar gebruik
van gemaakt. In ruil hiervoor ontvangen we een jaarlijkse donatie.

5.4. Zoovernirswinkel
In het raam van onze boerderij hebben wij een kleine souveniretalage
ingericht. Hier verkopen we o.a. bekers, magneten, puzzels en
sleutelhangers. Ook de honingoogst van onze eigen bijen is hier te koop.

6. Communicatie en Educatie
6.1. Website
Wij onderhouden een website met veel informatie over onze dierentuin, de dieren, maar ook het
florabeheer. Met een plattegrond van de dierentuin, kleurplaten, bezoekersinformatie, vrijwilligerswerk,
informatie over stages en donaties. Op de nieuwspagina staat een koppeling naar onze
facebookberichten, waardoor deze al op de website te lezen zijn. Door het beheer van de website in
eigen hand te nemen, kunnen we ook veel sneller schakelen en informatie aanpassen. Daarnaast
levert het een aanzienlijke besparing op. Kijk snel op: www.animalfarm.nl

6.2. Facebook
We zetten onze facebookpagina vaak in om leuke nieuwtjes te delen, te informeren en meer
betrokkenheid te creëren. Ook delen we hier acties omtrent activiteiten. We doen geregeld oproepen
voor hulp, en bedanken diverse sponsoren voor hun hulp.

6.3. Kinderzwerfboekstation
In onze dierenschool hebben we een kinderzwerfboekstation ingericht. Dit is een
kleine boekenkast waarin kinderzwerfboeken staan. Deze boeken zijn niet van
een kind alleen, maar van alle kinderen! Het boek kan mee naar huis genomen
worden en als het uit is, kun het boek weer doorgeven worden. Door het achter te
laten op school, een ander kinderzwerfboekStation, in een sportkantine, in een
bus of... We hebben dit jaar een aantal keer mooie boeken gedoneerd gekregen.

6.4. Speurtochten en kleurplaten
Op de Animal Farm hebben we nieuwe speurtochten uitgezet, een speurtocht voor kleuters en een
speurtocht voor kinderen van groep 3 t/m 8. Deze zijn met een fairtrade potloodje te koop in onze
zoovenierswinkel. Ze zijn ook gratis te downloaden van de website. Speciaal voor de kinderen hebben
wij een aantal kleurplaten van dieren die je bij ons op de Animal Farm kunt vinden.
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6.5. Geocache
Op het terrein is een geocache verstopt. Geocaching is een populair spel waarbij je met een GPS op
zoek gaat naar een schat (de cache). Zo'n cache is bijv. een munitiekistje. In het kistje zit altijd een
logboekje, waarin je je naam schrijft als bewijs dat je de cache gevonden hebt.

7. Toekomst
Naast het verder opknappen van ons vastgoed met de huidige verblijven en het realiseren van nieuwe
dierenverblijven, hebben we nog veel meer plannen. Zo willen we de dierentuin volledig
verduurzamen, bijvoorbeeld door het vervangen van de gasinstallatie door duurzame technieken.
Verder willen we de sociaal maatschappelijke positie van onze dierentuin versterken en verder
uitbouwen. We willen ons meer richten op een educatief karakter, activiteiten organiseren voor onze
omgeving en meer ruimte bieden aan maatschappelijke en sociale stages.
Naast alle organisatorische en administratieve uitdagingen wordt het potentiaal tot fondsenwerving
nog niet voldoende benut. In alle voorgaande punten is de hulp vanuit de gemeente zeer gewenst en
noodzakelijk om de dierentuin een bestaansrecht voor de toekomst te kunnen bewerkstelligen.
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8. Financiën
8.1. Jaarrekening
2019

2018

Baten
Inkomsten uit Collectebus

€

726,06

€ 1.574,28

Inkomsten uit acties

€ 1.224,54

€ 1.359,30

Inkomsten uit subsidies

€ 31.837,06

€ 31.090,88

Inkomsten uit verkopen

€ 1.107,01

€ 1.907,18

Teruggave energiebelasting

€ 1.611,80

€ 2.345,00

Inkomsten extra donatie

€ 2.765,00

€ 1.121,62

Inkomsten uit rente

€

Exploitatieresultaat

€ 3.825,52

€
9,57
€ 1.076,37

Totale inkomsten

€ 43.096,99

€ 40.484,0

Lasten
Personeelskosten

€ 3.334,46

€ 4.793,50

Energie/water/Afval

€ 10.454,84

€ 10.353,09

Verzekeringen/belastingen

€ 2.224,73

€ 1.333,28

Abonnementen

€

€

Onderhoud

€ 2.903,94

€ 3.643,27

Projecten / Groot onderhoud

€ 5.795,20

€ 7.050,25

Florabeheer

€

€

-

537,02

533,67

987,96

695,61

Inventaris

€ 2.900,75

€ 1.044,82

Diervoeder

€ 7.473,52

€ 5.945,28

Dierverzorging

€ 2.360,24

€ 1.954,44

Dieren aanschaf

€

873,93

€

913,11

Gebruiksartikelen

€

637,82

€

593,43

Kantine

€

211,50

€

256,42

Promotie/Educatie

€

484,08

€

769,55

Bankkosten

€

179,73

€

150,19

Kennis en opleidingen

€ 2.191,58

Totale Lasten

€ 43.096,99

€ 40.484,20

8.2. Balans 2019
Activa
Materiele vaste activa

-

Passiva
Eigen vermogen

€ 33.214,51
€

5.000,00

€

2.500,00

Dierenbestand

€

6.540,00

Reservering opknappen verblijven

Inventaris

€

3.500,00

Reserving Compris

Liquide middelen

€

33.009,74
€ 40.714,51

Totale activa

Totale passiva
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€ 40.714,51
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8.3. Toelichting op de jaarrekening en de balans
Inkomsten
We hebben in 2019 minder inkomsten dan vorig jaar opgehaald met de collectebus. In 2019 hebben
we aan vier acties meegedaan. NLdoet!, de collecte van Oranje fonds, Burendag en de jaarlijkse actie
van Wecycle. Er zijn een aantal extra donaties gedaan, waaronder een donatie van Compris. Deze
donatie is speciaal bestemd voor de aanbouw van een nieuwe kooi voor de monniksparkieten.
We hebben extra inkomsten binnengehaald met de plaatsing van een sponsorbord en met verkopen
uit de winkel. Daarnaast hebben we de activiteit ‘’dierverzorger voor een dag’’ opgezet. Hierbij kunnen
mensen tegen een kleine vergoeding een aantal uur meelopen met de dierverzorger. In totaal hebben
we € 3.199,41 meer inkomsten gegenereerd dan we vooraf hebben begroot.

€2.765,00
€1.121,62

€1.665,00

€1.611,80

€1.107,01

€1.150,00

Inkomsten uit
Collectebus

Inkomsten uit acties

Inkomsten uit
verkopen
2019

2018
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Teruggave
energiebelasting
2017

Inkomsten extra
donatie

€0,19

€-

€-

€9,57

€500,00

€434,33

€1.000,00

€726,06

€1.500,00

€1.359,30

€2.000,00

€1.224,54

€1.574,28

€2.500,00

€1.907,18

€3.000,00

€2.345,00

Extra inkomsten

Inkomsten uit rente

Jaarverslag 2019
Uitgaven
We hebben dit jaar een aantal onvoorziene kosten gehad. We hebben gebruik moeten maken van
dagvergoedingen tijdens de zomervakantie om de bezetting rond te kunnen krijgen. We hebben extra
ledigingen uit laten voeren van de afvalcontainers. Daarnaast werden we geconfronteerd met oude
aanslagen uit 2016 en 2018 voor de WOZ/rioolrechten. De horecakoelkast in de voedselkeuken en de
koelkast in de kantine moesten vervangen worden. Ook moesten we extra investeren in gekeurd
gereedschap, vanwege de aansprakelijkheidsverzekering. We hebben geïnvesteerd in betere
diervoeding en in het zelf uitvoeren van mestonderzoek.
Om bovenstaande redenen hebben we tijdig de beslissing genomen om ons voorlopig nog niet te
richten op de bouw van een nieuwe kooi en het vervangen van de gasinstallatie. We hebben ons in
plaats daarvan gericht op het verbeteren van de bestaande verblijven en het verder opknappen van
gebouw 1.
In totaal hebben we € 1.046,99 meer uitgegeven dan we vooruit begroot hadden. Mede door de
donatie van Compris zijn we in totaal € 3.825,52 ingeteerd op ons gespaarde vermogen. In de
begroting hadden we rekening gehouden met een verlies van € 6.900,-.

ASTITEL

Uitgaven 2019 ten opzichte van begroting
€10.000,00
€9.000,00
€8.000,00
€7.000,00
€6.000,00
€5.000,00
€4.000,00
€3.000,00
€2.000,00
€1.000,00
€-

Uitgaven
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Begroting
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Vrijwilligers- en personeelskosten
Begroot:
€ 2800,-

Uitgegeven:
€ 3.334,46

Vrijwilligers/personeelskosten

Verschil:
€ -534,46

We hebben het afgelopen jaar veel minder uitgegeven
aan deze post, € -1.459,04. Dit komt doordat we de
dagvergoedingen van de vrijwilligers hebben afgebouwd.
Hierdoor konden we geld vrijmaken voor de
opleidingskosten die benodigd zijn per juli 2020. Deze
vormen een aparte post op de jaarrekening.

€751,78
€300,00

€2.282,68

In deze post hebben we meer uitgegeven dan initieel
Inlening
Vergoedingen
Overig
begroot. We hebben gemerkt dat het helemaal weg laten
vallen van beloningen voor vrijwilligers niet motiveert.
Daarom hebben we een attentieregeling opgesteld en opgenomen in het vrijwilligershandboek. Om de
bezetting in de zomervakantie rond te krijgen hebben we wel gebruik moeten maken van
vakantievergoedingen.
Energiekosten
Begroot:
€ 8.000,-

Uitgegeven:
€ 7.719,67

Energiekosten

Verschil:
€ 280,33

De energiekosten zijn gestegen, waardoor we € 295,77
meer hebben uitgegeven dan in 2018. Het verbruik is
ongeveer gelijk gebleven, en de uitgaven vallen binnen
de begroting.

€3.037,95
€4.681,72

Stroom

Water en bedrijfsafval
Begroot:
€ 2.000,-

Uitgegeven:
€ 2.735,17

Gas

Water en Afvalkosten

Verschil:
€ -735,17

€486,61

In vergelijking met vorig jaar hebben we € 194,02 minder
uitgegeven aan de kosten voor water en bedrijfsafval.
Maar we hebben wel meer uitgegeven dan in de
begroting opgenomen was. Dit komt doordat we nu
werken met twee containers. Daardoor hoeven we niet
meer te wachten met schoonmaken tot de container
geleegd is. Standaard wordt per keer één container
geledigd, en daarnaast kunnen we extra ledigingen
kunnen aanvragen wanneer dit nodig is. In de praktijk
blijkt dat er nu veel vaker en beter wordt schoongemaakt,
wat het dierenwelzijn ten goede komt. Wel zijn daardoor
meer extra ledigingen en worden daarmee de kosten hoger.
De kosten en het verbruik van water zijn ongeveer gelijk gebleven.
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€2.248,56

Bedrijfsafval

Water
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Verzekeringen en belastingen

Verzekeringen en belastingen
Begroot:
€ 1.000,00

Uitgegeven:
€ 2.224,73

Verschil:
€ -1.224,73

Dit jaar werden we geconfronteerd met oude aanslagen
uit 2018 en 2019. Daarnaast bleken we in 2017 net iets
meer water te hebben verbruikt, waardoor de aanslag
rioolrechten voor 2018 ook nog eens hoger uitviel dan
gemiddeld. Hierdoor hebben we het budget fors
overschreden.
OZB/WOZ/Riool 2018
Waterschapsbelasting 2016
Totaal

€397,41

€792,82

€1.044,50

€ 666,66
€ 412,65
€ 1.079,31
Verzekeringen

OZB/WOZ/Riool

Waterschapsbelasting

Abonnementen
Begroot:
€ 600,-

Abonnementen
Uitgegeven:
€ 537,02

Verschil:
€ 62,98

€118,82

We hebben qua abonnementskosten € 450,94 minder
uitgegeven dan in 2018. Dit komt vooral doordat we vorig
jaar overgestapt zijn op mobiele telefonie, waarbij er ook
een telefoon moest worden aangeschaft. We hebben een
nieuw abonnement afgesloten voor online backup. We
zijn binnen de begroting van dit jaar gebleven.

€254,52
€163,68

Telefonie

Klein onderhoud
Begroot:
€ 3.000,00

Internetdiensten

Onderhoud
Uitgegeven:
€ 2.903,94

Verschil:
€ 96,06

€ 160,99

Op het gebied van klein onderhoud hebben we € 739,33
minder uitgegeven dan vorig jaar. We zijn binnen het
gestelde budget gebleven.

€ 746,98

€ 1.107,76

€ 888,21

Materialen
Gereedschap en toebehoren
Stroom en LED
Plaagdierenbestrijding
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Overig
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Projecten en groot onderhoud
Begroot:
€ 10.000,00

Uitgegeven:
€ 5.795,20

Projecten en groot onderhoud
Verschil:
€ 4.204,80

€ 353,73

In 2019 hebben we € 1.255,05 minder uitgegeven dan in
2018. We hadden gepland staan om de gasinstallatie te
vervangen en te starten met de bouw van een nieuwe
kooi voor de monniksparkieten in combinatie met wilde
cavia’s. Door de in de samenvatting genoemde
omstandigheden hebben we tussentijds besloten om
eerst alle bestaande verblijven aan te pakken.

€ 668,35

€ 4.773,12

Gebouw 1 deuren+kozijnen
Renovatie verblijven
Renovatie voedselkeuken

Florabeheer
Begroot:
€ 600,-

Florabeheer
Uitgegeven:
€ 533,67

Verschil:
€ 66,33

Qua florabeheer hebben we in vergelijking met 2018
€ 161,94 minder uitgegeven dit jaar. Ook zijn we binnen
het budget gebleven.

€69,08
€29,24

€435,35

Grond

Inventaris
Begroot:
€ 250,-

Bemesting

Bomen & planten

Inventaris
Uitgegeven:
€ 2.900,75

Verschil:
€ -2.650,75

We hebben dit jaar € 1.855,93 meer uitgegeven aan
inventaris dan in 2018. We hebben het budget dan ook
ruim overschreden. Dit komt doordat we gedurende het
jaar geconfronteerd werden met het vervangen van onze
twee oude koelkasten. Ook moesten we, vanwege de
aansprakelijkheidsverzekering nieuw gekeurd
gereedschap aanschaffen.

€ 1.154,36
€ 1.746,39

Gereedschap/Machines
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Koelkasten
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Gebruiksartikelen
Begroot:
€ 600,-

Uitgegeven:
€ 637,82

Gebruiksartikelen
Verschil:
€ -37,82

€ 60,73

We hebben iets meer uitgegeven dat vooraf begroot. Het
grootste aandeel van het budget ging naar
schoonmaakmiddelen. In vergelijking met 2018 hebben
we € 44,39 meer uitgegeven.

€ 114,62
€ 44,95

€ 417,52

Schoonmaakmiddelen

Kantoorartikelen

Klein gereedschap

Arbo en veiligheid

Kantine
Begroot:
€ 300,-

Kantine
Uitgegeven:
€ 211,50

Verschil:
€ 88,50
€ 50,26

In 2019 hebben we minder uitgegeven aan kantinekosten
dan we vooraf hadden begroot.

€ 161,24

Dranken

Promotie en educatie
Begroot:
€ 400,-

Uitgegeven:
€ 484,08

Kantine overig

Promotie en educatie
Verschil:
€ -84,08

€ 71,45

€ 62,95

€ 51,56

De kosten voor promotie en educatie lagen € 285,47 lager
dan in 2018. Maar we hebben wel meer uitgegeven dan
waar we vooraf rekening hebben gehouden. Zo hebben
we een speciale dag georganiseerd voor buurtgezinnen
en stonden we weer klaar om uit te delen tijdens SintMaarten.

€ 81,47

€ 216,65

Educatie

Webhosting

Printkosten

Buurtgezinnendag

Sintmaarten
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Diervoeder
Begroot:
€ 6.500,00

Uitgegeven:
€ 7.473,52

€ 408,92

€ 592,81

Qua diervoeder is er in 2019 veel meer uitgegeven dan
in 2018. Ook het budget is daarmee fors overschreden.
Dit komt grotendeels doordat we zijn gestart met het
kweken van voedseldieren. Dit zorgt voor een veel
betere, evenwichtigere voeding. Nu hebben we een
uitgave gedaan voor het opstarten, maar we verwachten
daardoor in de toekomst juist kosten te besparen.
Daarnaast hebben we na veelvuldig contact met ons
netwerk van dierentuinen en dankzij gedane opleidingen
meer kennis over voedsel voor onze dieren. We zijn
bijvoorbeeld lucerne gaan voeren aan de nandoes, in
plaats van alleen maar bladgroen en korrels. Ook dit
komt het dierenwelzijn weer ten goede.

€ 694,77

€ 2.202,90

€ 3.542,44

Vlees

Droogvoer

Groenten, fruit, eieren

Levend voer

Vitaminen, preparaten

Kweekdieren

Dierverzorging
Begroot:
€ 2.000,-

Diervoeder

€ 31,88

Verschil:
€ -873,52

Dierverzorging
Uitgegeven:
€ 2.360,24

Verschil:
€ -360,24

€ 433,61

In de dierverzorging wordt mestonderzoek een steeds
belangrijker onderdeel van de verzorging. Voor het
vaststellen van de gezondheid van het dier, aanwezigheid
van parasieten e.d. Daarom hebben we dit jaar
geïnvesteerd in materialen om dit mestonderzoek zelf te
kunnen uitvoeren. Dit is dan ook de reden dat het budget
voor 2019 overschreden is.

€ 192,65

€ 195,88
€ 99,92
€ 1.438,18

Transport

Mestonderzoek

Medicatie/Vaccinatie

Voermaterialen

Identificatie

Aanschaf dieren

Aanschaf dieren
Begroot:
€1.500,-

Uitgegeven:
€ 873,93

€ 26,00 € 64,50

Verschil:
€ 626,07

Bij de vogels die eind vorig jaar gekomen zijn, hebben
we onderzoek laten doen naar veel voorkomende
ziektes. Wij proberen dieren zo veel mogelijk via uitruilen
of via plaatsing vanuit een andere partij te verkrijgen.
Daarmee proberen we de kosten zo laag mogelijk te
houden en voorkomen we zo veel mogelijk dat we dieren
uit de commerciële dierenhandel moeten halen.
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€ 284,48
€ 598,95

Dieren

Transport dieren

Labkosten

Dierregistraties
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Bankkosten en rente
Begroot:
€ 200,-

Uitgegeven:
€ 179,73

Verschil:
€ 20,27

In 2018 waren de bankkosten iets lager dan in 2019. Dit verschil van € 29,54 is te wijten aan het feit
dat de kosten voor betaalverkeer iets omhoog zijn gegaan en we dit jaar wat meer transacties hebben
gehad. We zijn binnen de begroting gebleven. Helaas ontvangen we geen rente meer over ons
spaartegoed.

Kennis en opleidingen
Begroot:
€ 2.200,-

Uitgegeven:
€ 2.191,58

Kennis en opleidingen
Verschil:
€ 8,42

€ 89,00

Nieuw op de jaarrekening is de post kennis en
opleidingen. De basis voor een dierentuinvergunning
wordt gevormd door het wettelijk kader wet dieren met
extra aandacht voor het element ‘besluit houders van
dieren’. Daarin is opgenomen dat een ieder die werkt of
handelt met dieren, over gecertificeerd personeel
beschikt. Voor ons betekent dit inhoudelijk dat we voor
een viertal onderdelen vakbekwaamheidspapieren
dienen te behalen. Inmiddels zijn er papieren gehaald
voor het onderdeel herpeten. Het onderdeel overige
zoogdieren wordt eind januari 2020 afgerond.

€ 412,58

€ 1.690,00

Literatuur

Opleiding BHD

Cursus mestonderzoek

Balans
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.
Daarnaast hebben we in 2019 een donatie ontvangen van Compris, voor het bouwen van een kooi
binnen ons project Zuid-Amerika. Deze blijft dan ook gereserveerd op de balans staan.
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8.4. Begroting 2019
Zoals u gelezen hebt, hebben wij het afgelopen jaar hard weer gewerkt om onze plannen te
verwezenlijken. Maar voor de voortzetting van onze plannen in 2020 is geld nodig. In het afgelopen
jaar hebben we extra inkomsten weten te creëren en we hebben de aanpassing aan de gasinstallatie
wederom uitgesteld. We hebben € 3.825,52 van onze reserves bij moeten leggen. Het is duidelijk dat
we structureel geld te kort hebben om de dierentuin draaiende te houden.
We hebben nog reserves, maar dit zal niet afdoende zijn om al onze doelen te verwezenlijken. We
teren ieder jaar in op deze reserves. We hebben inmiddels alle contracten tegen het licht gehouden en
besparingen doorgevoerd waar mogelijk. Daarnaast blijft de bezetting door het ontbreken van goede
vaste krachten en vrijwilligers een hekel punt. Wanneer we in de gelegenheid zouden zijn dit beter te
organiseren, zouden we op maatschappelijk vlak en qua begeleiding van diverse doelgroepen enorme
stappen kunnen maken. Ook zouden we dan meer kunnen inzetten op alternatieve fondsenwerving en
eigen verdienmodellen. Dit wordt allemaal meegenomen in het rapport dat volgt uit het kick-off budget
welke opgeleverd wordt in maart/april 2020.
Met de uiteindelijke jaarrekening van 2019 als leidraad en bovenstaande in ogenschouw nemend,
hebben we de initiële begroting voor 2020 aangepast.
Tabel begroting 2020:
Uitgaven
Vrijwilligers/personeel

Budget per jaar
€ 4.300,00

Inkomsten
Inkomsten uit Collectebus

Verwacht per jaar
€
500,00

Energiekosten

€ 8.000,00

Inkomsten uit acties

€ 1.000,00

Water/Afvalkosten

€ 2.800,00

Inkomsten uit subsidies

€ 31.837,00

Verzekering/belasting/Bank

€ 2.000,00

Inkomsten uit verkopen

€

Abonnementen

€

Teruggave energiebelasting

€ 1.600,00

Algemeen onderhoud

€ 3.000,00

Inkomsten extra donatie

€-

Projecten / groot onderhoud

€ 8.000,00

Inkomsten uit rente

€-

Florabeheer

€

600,00

Inventaris

€

250,00

Gebruiksartikelen

€

700,00

Kantine

€

300,00

Promotie/Educatie

€

500,00

Diervoeder

€ 6.800,00

Dierverzorging

€ 2.500,00

Dieren aanschaf

€ 1.000,00

Kennis en opleidingen

€ 3.500,00

550,00

Totaal generaal

€ 44.800,00

Totaal inkomsten

€ 35.437,00

Totaal uitgaven

€ 44.750,00

Negatief exploitatieresultaat

€ -9.313,00
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Totaal generaal

500,00

€ 35.437,00

