Van de voorzitter
Ook de boerderij is in 2020 stevig geraakt door de
corona-crisis. Een groot deel van het jaar was ze
dicht of slechts op werkdagen open. Het aantal
bezoekers daalde daarmee tot een kwart van het
aantal dat gebruikelijk is. Toch hebben we dankzij
de inzet van vrijwilligers en gulle bijdragen van
bezoekers, donateurs, sponsoren en de gemeente
weer veel kunnen doen om de boerderij nog
mooier te maken.
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 vele bezoekers uit de
wijde omgeving. 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, bomen en gewassen.

Jaarverslag 2020

Corona
De corona-crisis heeft de boerderij hard geraakt. Eind maart moest de boerderij dicht voor bezoekers. Toen
de boerderij in juni weer open mocht, was dit beperkt: voor enkele uren per dag. Een protocol werd
opgesteld samen met de gemeente en beheerders van de andere boerderijen. Ondanks beperkte
openingstijden werd de boerderij weer goed bezocht, onder andere door bewoners van naburige
zorgcentra en kinderopvang. Basisscholen en peuterspeelzalen hebben de boerderij in 2020 niet bezocht.
Het aantal bezoekers kwam uiteindelijk niet verder dan 21.300 (normaal is 80.000 bezoekers). Verkoop
van voerzakjes daalde sterk. Aan verkoop van ijs zijn de beheerders niet eens toegekomen. Groot was
hierdoor de financiële schade. Gelukkig kon de boerderij gebruik maken van de TVL-rijksregeling en
ontving ze 7.500 euro uit wijkbudgetten.
Als gevolg van corona daalde het aantal vrijwilligersuren met 28%. Hierdoor kon minder onderhoudswerk
worden verricht dan verwacht.

Dieren
In oktober heeft de boerderij helaas afscheid moeten nemen van Dora. De
Groninger Blaarkop liep al een enige tijd moeilijk vanwege versleten
gewrichten. Toen dit verergerde, is samen met de arts besloten om haar in
te laten slapen. Dora kwam als kalfje van 2 weken oud op de
kinderboerderij en de beheerders hebben haar met de fles opgevoed. Dora
is acht jaar geworden en was zeer geliefd bij beheerders en bezoekers.
In het voorjaar zijn 13 schapenlammeren, 9 geitenlammeren en 1
damhertkalf geboren.
In het najaar moesten alle kippen worden opgehokt vanwege dreigende
vogelgriep.

Natuurbelevingspad
In 2020 is de klimwilg opgeknapt. Het slechte deel is
verwijderd en het goede deel is opgeschoond. Deze boom
is erg geliefd als klimboom bij de jonge bezoekers. De
boom maakt deel uit van het natuurbelevingspad
waarvoor de boerderij een subsidie van de provincie
Overijssel heeft gekregen. Het project richt zich op
natuurbeleving bij de jeugd. De stichting wil met het
project de jeugd meer kennis laten maken met wat er
groeit en bloeit op en rondom de boerderij. Het project
omvat tevens de herinrichting van de eendenvijver en de
realisatie van een waterspeelplek. Ook worden hagen en
andere beplantingen aangebracht en een insectenhotel
bewoonbaar gemaakt voor vliegen, torren en spinnen.

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 schoolkinderen een perceel van 600 m2. Door corona vielen activiteiten in het plantseizoen helaas
weg waardoor het aantal deelnemers dit jaar tegenviel. En de oogst ook.
De kinderboerderij biedt ruimte voor 100 moestuinen. Via tuinvereniging ’t Vaneker kunnen
buurtbewoners een tuin huren. In 2020 heeft de Kinderboerderij veel geïnvesteerd in de verbetering
van het volkstuincomplex. Hekwerken zijn vervangen en de bomenrij bij de parkeerplaats is uitgedund.
Ook is een mooi gezamenlijk ontwerp voor een nieuw berghok gemaakt in samenspraak met de
landschapsarchitect van de gemeente Enschede. Door een incident met een illegaal afdak, liepen
plannen voor realisatie vast evenals de besprekingen over een nieuw pachtovereenkomst. De oude liep
in 2020 af. Afgesproken is dat deze nog van kracht blijft totdat overeenstemming is bereikt over
nieuwe voorwaarden.

Overname boerderij
De stichting heeft de gebouwen van de kinderboerderij overgenomen van de gemeente. Op 7
november heeft wethouder Jeroen Diepemaat de sleutel overhandigd aan voorzitter Frans Feil. De
boerderij is voor het symbolische bedrag van 1 euro gekocht.
De stichting heeft de boerderij in 1976 in
bruikleen gekregen en heeft sindsdien al het
onderhoud verzorgd. De overname van het
vastgoed biedt de kans om de boerderij stevig
te renoveren en haar functie als belangrijke
ontmoetingsplek in de wijk uit te bouwen. De
verkoop paste in het gemeentelijk beleid om
wijkvoorzieningen over te dragen aan de
bewoners. Ook vormde de
verduurzamingsplannen van de boerderij een
belangrijke overweging. Verder is alle grond
die de stichting al in bruikleen had,
overgedragen aan de stichting. Alleen het
terrein van de Mekkelholtsmoat blijft in
handen van de gemeente.

Renovatie
De boerderij wordt ingrijpend vernieuwd. Doel is om het gebouw geschikt te maken voor medegebruik
door organisaties in de wijk. De educatieve ruimte zal gescheiden worden van de beheerdersruimte en
worden voorzien van een ruime keuken en nieuwe ingang, Op de zolder zal een nieuwe kantoorruimte
worden gecreëerd voor de hoofdbeheerder.
De boerderij wil de renovatie aangrijpen om de boerderij verduurzamen. Doel is om de warmtevraag sterk
te verminderen door isoleren en compartimenteren. Voor renovatie en verduurzaming werd veel giften,
subsidies en toezeggingen ontvangen. Een bijzonder grote gift van 90.000 euro kreeg de boerderij van een
tweetal stichtingen die bij opheffing een deel van hun restkapitaal hebben geschonken (Stichting NSHD en
stichting HELP). Ook ontving de boerderij een tegemoetkoming van 20.000 euro van de gemeente voor de
verwijdering van asbest.

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. In 2020 zijn afvalbakken vernieuwd, informatieborden
vernieuwd, de hokken voor herten en schapen ingrijpend gerenoveerd, de boomgaard opgeknapt met
nieuwe bomen en nieuw hekwerk en is een nieuw natuurlijk hekwerk geplaatst rondom de eendenvijver.
Bomen zijn gekapt op de varkensverblijven en langs de parkeerplaats. Hout wordt zoveel mogelijk
hergebruikt op de boerderij. Nieuwe bomen zijn geplant op de weiden.

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. In oktober overleed Rob
Ebenau. Hij was al ernstig ziek. Het bestuur is
onbezoldigd. Wel krijgen voorzitter, secretaris en
penningmeester een bescheiden onkostenvergoeding.
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 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

Jaarrekening 2020
SAMENVATTING JAARREKENING 2020
Balans 31-12-2020
Activa

Passiva

Gebouwen en terreinen
Machines
Overlopende activa
Debiteuren
Liquide middelen

1
1.183
4.793
0
233.533

Algemene reserve
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserve
Overlopende passiva

6.491
110.000
115.430
7.589

Totaal

239.510

Totaal

239.510

Resultatenrekening 2020
Baten

Lasten

Huur en pacht
Voerzakjes, koffie en ijs
Subsidies
Giftenbus
Donateurs
Sponsoren
Bijdragen organisaties
Rente

8.689
4.614
109.240
1.123
3.124
540
129.440
38

Personeel
Gebouwen en terreinen
Afschrijvingen
Algemeen
Activiteiten
Dierenverzorging
Inkoop consumpties

Totaal

256.807

Totaal

Resultaat voor reserveringen
Reservering onderhoud terreinen
Reservering onderhoud gebouwen
Resultaat na reserveringen

123.593
-3.250
-116.750
3.593

69.561
34.768
324
9.213
945
18.026
377

133.215

