
Jaarverslag Kinderboerderijen Zwolle 2021 
 
Algemeen 
Een kinderboerderij is niet alleen aantrekkelijk voor kinderen. Er zijn veel bezoekers die deel kunnen 

nemen aan werkzaamheden, activiteiten en evenementen op de boerderij. Educatie en recreatie 

gaan daarbij hand in hand. 
Bij een aantal activiteiten worden vrijwilligers  ingezet. Activiteiten zoals kleinschalige 

winkelactiviteiten,  evenementen en het aanbieden van stages zorgen voor extra inkomsten. 
Dieren, dierenwelzijn en natuureducatie  staan centraal op onze kinderboerderijen.  
Kinderboerderijen hebben een duidelijke voorbeeldfunctie en kunnen een informatieve rol spelen bij 

bijvoorbeeld de aanschaf van een huisdier.  
Veel van de activiteiten zijn gericht op natuurbeleving en het stimuleren van biodiversiteit. Hierbij 
maken we, samen met natuurorganisaties, bezoekers bewust van hun leefomgeving; zowel mens, 

dier en natuur. 
De kinderboerderij heeft een duidelijke recreatieve functie. Op een zomerse dag en in het weekeind 

maken veel bezoekers gebruik van de kinderboerderij en de voorzieningen. De centrale ligging van 
Kinderboerderij Wezenlanden maakt het aantrekkelijk om een bezoekje te brengen. Spelen en dieren 

gaan prima samen. Kinderen worden door een bezoekje te brengen aan de kinderboerderij 
gestimuleerd om te buiten te spelen.  

 
Locaties 
Park de Wezenlanden. Een groot park met een grote dierenpopulatie, speelgelegenheid, winkeltje en 

ontmoetingsruimte. Gericht op een groot deel van de stad. 
Park Eekhout. Een kleiner park, met een kleinere dierenpopulatie en speeltuin. Met name gericht op 
de directe omgeving. 

 
Personeel 

Eén vaste beheerder/ verzorger met een 32-urencontract. Miranda van Wely 
Eén verzorger met een 20-urencontract. Dave Becking 
Eén schoonmaker met een 4-urencontract. Klazien Bergman 

Eén klussenman met een o-urencontract op oproepbasis  
Een vast aantal vrijwilligers (met vrijwilligersvergoeding) die onder leiding van de beheerder 

zelfstandig taken kunnen uitvoeren.  
Een aantal jonge vrijwilligers voor het winkeltje in de weekenden en vakanties. Deze ontvangen ook 
een vrijwilligersvergoeding. 

N.B. Er is geen verandering in de personele samenstelling in 2021 
 
Bestuur 

Voorzitter:    Anton Cramer 
Secretaris:   Rob van Tellingen.  

Penningmeester:   Walter Dresscher 
N.B. Er is geen verandering in de bestuurlijke samenstelling in 2021 
     

Dierpopulatie 
Er zijn geen grote veranderingen in het dierbestand. Er is een inventarislijst van het dierbestand. Zie 
bijlage *1. 

 
Stage 

Leerlingen van onderwijscentrum de Twijn en leerlingen van het Zonecollege(Groene Welle)  lopen 
(behalve in vakanties) wekelijks stage op de Kinderboerderij.  Naast eigen leerkrachten worden deze 
begeleid door de beheerder. 

Social media 
Website. Er is een  website. Actueel, bijdetijds en geschikt voor smartphone. 



Facebook, Instagram en Twitter. Actieve plaatsing van foto’s  en berichten van met name jonge 
dieren. 
Folder. Bestemd voor horeca in de omgeving en campings en recreatieparken rondom Zwolle 

Gebouwen 
Beide gebouwen worden gehuurd van de gemeente.  
Onderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. In 2021 is het buitenwerk 

gedaan. 
De huurprijs gaat veranderen vanaf 2020. Er is indexering en huurcompensatie van 2021 en bij 

verdere huurverhoging vanaf 2023.  
De gebouwen worden multifunctioneel gebruikt; berging, vergaderruimte, winkeltje, feestjes etc.  
De verbouw van de stal gaat niet door vanwege de kosten en twijfel over noodzaak.  

Visie. Eind 2020 is een begin gemaakt met een visie die moet leiden tot een meerjarenplan tot 2025. 
De visie is in 2021 vastgesteld en er zijn al zaken gerealiseerd. Met name de rondgang rondom de stal 

en de stal zelf zijn klaar. 
 
Financiën 

Financiële situatie. Deze is gezond.  Gelden gereserveerd voor verdere ontwikkeling van de 
Kinderboerderijen zijn deels ingezet om gederfde inkomsten ten gevolge van de Corona-epidemie te 
kunnen compenseren.  Zuinig beleid heeft er toe geleid dat ondanks de coronacrisis de situatie nog 

steeds gezond is. 
Het winkeltje draait (mede door de crisis) zeer goed 

Gemeente. Het bestuur heeft overleg gehad met vertegenwoordigers van de gemeente.  

• Hierin is vastgesteld dat de jaarrekening 2020 is goedgekeurd.  
Administratiekantoor. Het administratiekantoor Treep verzorgt de  financiële administratie en 

loonafhandeling voor de medewerkers 
Jaarrekening. De jaarrekening 2021 wordt opgesteld door administratiekantoor Treep 
Begroting.  De begroting 2022 is, in samenspraak met het bestuur, opgesteld door 

administratiekantoor Treep. Zie bijlage *2. 
Subsidie 2020-2023 

Er is een vervolgsubsidie toegekend voor 2020-2023 
Dahliavereniging 
Er is duidelijkheid en afspraken over de jaarlijkse afdracht voor water en stroom van de vereniging 

aan de Kinderboerderij. 
 
Activiteiten 

Contacten 
Vanuit de Kinderboerderij zijn er contacten met: 

• De Twijn 

• Zone college 

• Diverse basisscholen 

• Gemeente Zwolle 

• Samen Zwolle 

• Dierenteam 

• Regionaal Zwols kinderboerderijen overleg  

• Andere kinderboerderijen  in andere plaatsen 

• En (bijna) alles wat zich voordoet 

 

Jaarlijkse evenementen   
Zie bijlage*3 

 

Dagelijkse bezoeken 
Afhankelijk van het jaargetijde en het weer bezoeken vele personen de kinderboerderijen.  
Doordeweeks vele tientallen opa’s en oma’s met kleinkinderen, scholen, stages en kinderopvang. 
In het weekend en vakanties honderden ouders en kinderen. 



 
Planning 
Er is een planning van alle verplichtingen aan gemeente en derden  en activiteiten en doelen voor 

2022. Deze planning wordt jaarlijks aangepast.  
 
Corona 

De Corona-epidemie heeft veel gevolgen gehad voor de boerderijen 

• Er zijn maatregelen getroffen voor loop-en bezoekroutes en het gebruik van mondlkapjes in de 

binnenruimtes van bezoekers 

• De Stichting Kinderboerderijen Zwolle is veel inkomsten misgelopen door het  (tijdelijk, 
gedeeltelijk)  vermindering van stagevergoedingen, het niet doorgaan van het bevrijdingsfestival 

etc.  

• Het winkeltje daarentegen heeft juist heel goed gedraaid, waarschijnlijk vanwege de 
onmogelijkheid van bezoeken elders. 

• Er is overleg geweest met de gemeente 

• De druk op de beheerder en bestuur is groot geweest  en heeft ondanks alle beperkingen goed 

uitgepakt 
 
Toekomst 

Met de toezegging van verlenging van de subsidie 2020-2023, de realisatie van de toekomstvisie kijkt 
de Stichting Kinderboerderij Zwolle  met vertrouwen naar de toekomst. 
 

Rob van Tellingen 
Secretaris Stichting Kinderboerderijen Zwolle 

Januari 2022 


