Jaarverslag 2019
Van de voorzitter
We kijken terug op 2019 als een goed jaar voor de
boerderij. Bezoekers blijven enthousiast over wat de
boerderij te bieden heeft. Elk jaar weten we dankzij de
inzet van vrijwilligers en bijdragen van bezoekers,
donateurs, sponsoren en de gemeente weer mooie
nieuwe initiatieven te realiseren. Zo hopen we een
prachtige boerderij te blijven in het mooie groene gebied
in Enschede Noord.
Frans Feil
voorzitter

Kinderboerderij Noord
Kinderboerderij Noord is in 1975 opgericht en is
in handen van een stichting met bestuursleden uit
de wijk. De kinderboerderij is in de jaren
uitgegroeid tot een belangrijke voorziening met
80.000 bezoekers per jaar. Rondom de boerderij
zijn weiden met boerderijdieren zoals kippen,
schapen, koeien en geiten. De stichting heeft ten
doel om kinderen kennis te laten maken met
dieren. bloemen en gewassen.

Dieren
Nieuw op de boerderij is de witte Welsh pony
Kadance, in bruikleen gegeven door een
wijkbewoner die de boerderij een warm hart
toedraagt. De pony wordt trouw verzorgd door
een tweetal trouwe vrijwilligers die Kadance ook
begeleiden bij ponyritjes op kinderfeestjes.
Zoals elk voorjaar zijn veel jonge dieren geboren:
16 lammetjes, 12 geitjes en 3 damhertkalfjes.

Natuureducatie
In november hebben we financiële steun gekregen van de provincie Overijssel voor het realiseren van een
natuurbelevingspad. Daarmee gaan we in 2020 hard aan de slag. Dat wordt een mooie verbreding van onze
hoofdtaak: jonge mensen niet alleen kennis te laten maken met boerderijdieren, maar straks ook met alles
wat er groeit en bloeit op en rondom de boerderij. Naast deze plannen verzorgt de boerderij op speelse wijze
natuureducatie aan vooral basisschoolleerlingen.

Tuinen
Een deel van de natuureducatie wordt verricht
door de jeugdtuin. Deze is in handen van een
zelfstandige organisatie, de stichting
Jeugdtuinen Enschede. Een groep vrijwilligers
verzorgt samen met een klein tiental
schoolkinderen een perceel van 600 m2. De
jeugdtuin is in 2019 voorzien van een nieuw
hek aan de achterzijde met een brugverbinding
met de schaapskooi.

De kinderboerderij biedt ruimte voor 100
moestuinen. Via tuinvereniging ’t Vaneker
kunnen buurtbewoners een tuin huren.
Jaarlijks heeft de vereniging overleg met het
bestuur over gemeenschappelijk zaken, zoals
de mestvaalt en de parkeerplaats. In 2019 is
een gezamenlijke actie gehouden voor het
opruimen van een aantal tuinen waarbij meer
dan twintig tuinders aan meededen. De
boerderij zorgde voor gebak met appels uit
eigen boomgaard.

Activiteiten
Belangrijke activiteiten bestonden in 2019 uit
schaapsscheren, pannenkoekenbakken, de
opening van knuffelhoek en schaapskooi, een
lampionoptocht en oliebollenbakken.
Daarnaast werd deelgenomen aan de NL Doet
Dag en Oneto. Ook werden bijna twintig
kinderfeestjes gevierd op de boerderij.
Verder heeft de boerderij haar dieren ter
beschikking gesteld aan de kerststal op de
Oude Markt.

Welzijnswerk
Op de boerderij wordt veel werk verricht dat
aansluit bij welzijnswerk van de gemeente.
Zorginstelling Aster biedt clienten de
mogelijkheid om te tuinieren (bejaarden).
Verder biedt de boerderij werk vozor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt en voor
leerlingen van scholen die extra hulp nodig
hebben om te leren. Beheerders waren ook dit
jaar present op de beurs waar langdurig
werklozen zich kunnen melden om
werkervaring op te doen. Dit leverde in 2019 een
gouden kracht op: Josie Moore die nu bijna
dagelijks komt helpen op de boerderij.

Duurzaamheid
De boerderij wekt een deel van haar electriciteit op met zonnepanelen en verwarmt de timmerwerkplaats met
hout en scheidt al geruime tijd haar afval. Verder zijn er plannen gemaakt voor de renovatie en
verduurzaming van de boerderij met als doel het aardgasgebruik drastisch terug te dringen.

Gebouwen en terreinen
De Stichting heeft de zorg over de boerderij en
een groot aantal grote en kleine schuren en een
terrein van bijna 5 ha met erf, weiden en tuinen.
Het belangrijkste project in 2019 bestond uit de
bouw van de nieuwe schaapskooi en het
opknappen van de schaapswei met nieuwe
omheining en houtwal.
Daarnaast vele andere werkzaamheden als een
nieuw hek voor de tuinen, schoonmaken van de
vijver en opknappen van boomgaard en
konijnenbult. Verder zijn nieuwe dueren
aangebracht in de schuur.
Na ruim 40 jaar trouwe huur, heeft de familie
Tenberge de beheerderswoning verlaten. Een
mijlpaal in de geschiedenis van de boerderij. Dit
was tevens het startsein voor het opstellen van
plannen voor de renovatie en verduurzaming
van de boerderij. Een bouwcommissie is
samengesteld om dit nader vorm te geven.

Bestuur en beheer
Het bestuur werd gevormd door Frans Feil
(voorzitter), Martin Smeijers (secretaris), Elly
Bonke (penningmeester), Bennie Hulscher, Rob
Ebenau, Anja Schievink en Martijn Kruit (vanaf
december 2019). Het bestuur is onbezoldigd.
Het beheerdersteam bestond uit Sabine
Oosterbroek, Quislaine Storteboom en Jordi
Grashof (samen 2,2 fte), ondersteund door de
trouwe vrijwilligers Gerrit Verhoef en Josie
Moore.

Dierenbestand
Grootvee
1 koe
(groningerblaarkop)
1 wolvarken
1 Bonte bentheimer
2 mini varkens
3 ezels
1 Welsh pony
5 damherten
10 zwartblesschapen
10 dwerggeiten
2 toggenburger geiten
1 boergeit
2 landgeiten

Knaagdieren
Konijnen
Cavia’s
Chinchilla’s
Pluimvee
Eenden en
ganzen
Pauwen, duiven
en kalkoenen
Kippen
Volieres
Parkieten
Fazanten
Agepornissen
Kanaries
Pauwstaartjes
Duiven
Kwartels

indicatoren
Algemeen
Opgericht
Bezoekers
Dagen open
Personeel (fte)
Vrijwilligers-uren

1975
79.974
365
2,2
6.712

Activiteiten
Voerzakjes:
Kinderfeestjes
Zonnestroom
(kWh)

15.736
17
3.200

Donateurs
Donateurs
Sponsoren
(vooral via
boekje)

65
50

Jaarrekening 2019

Balans 31-12-2019
Activa

Passiva

Machines

1.507

Algemene reserve

Overlopende activa

1.343

Bestemmingsreserves

Debiteuren

0

2.898
100.565

Fonds educatieve zuilen

21.419
11.381

Liquide middelen

133.412

Overlopende passiva

Totaal

136.262

Totaal

136.262

Resultatenrekening 2019
Baten
Huur en pacht
Voerzakjes, koffie en ijs
Subsidie gemeente
Giften
Donateurs, sponsoren etc.

Lasten
5.027
17.829
108.766

Personeel

68.841

Gebouwen en terreinen

29.890

Afschrijvingen

324

1.028

Algemeen

4.559

12.571

Activiteiten

3.109

Dierenverzorging
Inkoop consumpties

18.033
4.601

Dotaties aan reserveringen:
- Giften

828

- Schaapskooi

4.800

- Onderhoud terreinen

3.250

- Onderhoud gebouwen

6.750

- Onderhoud woning

2.000
17.628

Totaal

145.220

Totaal
Resultaat

146.984
-1.764

