Notulen Algemene Ledenvergadering vSKBN dd. 8 november 2018
Locatie:
Datum:

Burgers’ Zoo Arnhem, auditorium
8 november 2018: 13.00 – 16.00 uur

Aanwezige bestuursleden: Connie Raaijmakers (voorzitter), Corrie Reijnhout (secretaris), Meino
Janszen (penningmeester), Talitha Visser, Monique Verstraten
Notulist/ secretariaat: Inger van der Laan
Aanwezige leden: 110 deelnemers vertegenwoordigden 62 kinderboerderijen en 3 volmachten.
(gedetailleerde lijst is opvraagbaar bij het bestuur)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen welkom. Allereerst bedankt ze Burgers’ Zoo. Dankzij hun medewerking
en financiële tegemoetkoming kunnen we vandaag te gast zijn op deze prachtige locatie.
Aanpassing agenda:
Punt 7 (Rookvrije kinderboerderij) komt voor punt 6 (Werkgroepen) i.v.m. de agenda van Hans de
Rijk, die dit punt voor zijn rekening neemt.
2. Ingekomen stukken en mededelingen. Terugblikken op 2018 en vooruitkijken naar 2019.
Ingekomen post: Corrie Reijnhout:
De vSKBN is gevraagd toe te treden tot de Alliantie Rookvrij, die hierin een prominente rol ziet voor
de vSKBN. Zie verder agendapunt 6.
Mededelingen: Connie Raaijmakers:
- De vSKBN speelt weer steeds vaker een rol als belangrijke gesprekspartner van de overheid over
onderwerpen als Besluit Houders van Dieren, vogelgriep en Q-koorts. De afgelopen periode zijn
wij betrokken geweest bij gesprekken met het ministerie (LNV), begin december vindt er een
overleg plaats met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en er zijn contacten
gelegd met Jantje Beton om de mogelijkheden voor samenwerking te bekijken.
- Het congres van de EFCF (Europese Federatie van kinderboerderijen) vindt in 2019 plaats in
Nederland. Het thema is ‘Water’.
Oproep aan alle leden: heb je zelf een project gemaakt in dit kader en wil je dat in Utrecht laten
zien? Neem dan contact op via secretariaat@vskbn.nl. Ook andere suggesties zijn van harte
welkom.
Corrie Reijnhout laat een kort filmpje zien van Anneke van Veen, ambassadeur Water van GDO
(Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling). Zij benadrukt hierin de belangrijke rol die
kinderboerderijen spelen bij het onder de aandacht brengen van dit onderwerp en zegt blij te zijn
dat dit thema is gekozen voor het congres.
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3.
-

Vaststellen notulen ALV van 17 april 2018 (bijlage 1+2)
Notulen Algemene Ledenvergadering vSKBN dd. 17 april 2018 1e vergadering:
zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist.
Notulen Algemene Ledenvergadering vSKBN dd. 17 april 2018 2e vergadering:
zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist.

3. Financiën
Penningmeester Meino Janszen licht de begroting toe (bijlage 3 + 4)
In 2015 had de vSKBN 283 leden. In 2016 en 2017 zijn geen facturen verzonden, zodat het
ledenaantal in die jaren niet bekend is.
In juli jl. zijn er weer contributiefacturen verstuurd. Op 6 november hadden 172 leden de
contributie betaald en waren er 14 aspirant leden ingeschreven. Het bestuur is tevreden, maar
blijft zich inzetten om het ledenaantal te verhogen.

-

-

Meino geeft een toelichting op de begroting:
De bestuurskosten voor 2019 zijn omlaag gebracht, omdat er minder geld beschikbaar is en het
bestuur niet meer wil uitgeven dan er jaarlijks binnen komt.
Voor de organisatie van het EFCF-congres in 2019 is een hoger bedrag gereserveerd.
De bijdrage voor het secretariaat is omlaag gebracht, omdat de verwachting is dat minder leden
ook minder werkzaamheden met zich meebrengen.
De advieskosten (jurist, accountant ed.) zijn lager begroot, omdat deze naar verwachting niet of
veel minder nodig zullen zijn.
Op dit moment wordt er twee keer per jaar een ALV georganiseerd. Het bestuur wil dit beperken
tot één jaarlijkse voorjaarsvergadering. De najaarsvergadering zou dan een andere invulling
kunnen krijgen, bijvoorbeeld een kennisdag voor besturen van kinderboerderijen. De kosten voor
de ALV zijn hierdoor voor 2019 lager begroot.
Voor communicatie is een hoger bedrag opgenomen. De ambitie is om het aantal leden te
vergroten en hiervoor is goede externe communicatie heel belangrijk. Voor verbetering van de
communicatie is daarom meer geld beschikbaar gemaakt.
De begroting die is opgesteld is gebaseerd op 131 betalende leden (laatste stand bij het opstellen
van de begroting), maar dat aantal is inmiddels fors toegenomen. Het verzoek aan de
ledenvergadering is daarom om deze begroting voorlopig goed te keuren. Tijdens de ALV in het
voorjaar zal de definitieve begroting 2019 (aangepast aan het nieuwe aantal leden) opnieuw ter
stemming worden aangeboden. Omdat er geen ALV meer zal plaatsvinden in het najaar, wordt dan
gelijktijdig de begroting voor 2020 voorgelegd.

Vragen vanuit de leden:
-

Een ALV in het voorjaar is lastig in verband met drukte door jonge dieren etc. Het bestuur legt uit
dat de ALV statutair elk jaar tijdig (binnen het eerste half jaar) moet worden gehouden om de
leden tijdens de ALV de jaarrekening te laten goedkeuren (Statuten art.10).
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-

Is het ook mogelijk is om digitaal te stemmen? Het bestuur geeft aan dat dit volgens de statuten
mogelijk is (Statuten vanaf art. 9.6), maar dat het niet zeker is of dit voor de volgende ALV ook
technisch lukt.
Uitslag goedkeuring begroting:
De begroting voor 2019 wordt voorlopig goedgekeurd door de aanwezige leden.

5.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur heeft vorig jaar een rooster van aftreden opgesteld (Huishoudelijk reglement art. 4).
Ieder jaar treden er 1 of 2 bestuursleden af. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen voor maximaal één
periode van 4 jaar. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid binnen dit rooster de
plek in van het bestuurslid dat hij/zij opvolgt.
Dit jaar is secretaris Corrie Reijnhout volgens dit rooster aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar voor een
periode van vier jaar. Zij zal vanaf januari 2019 met pensioen gaan en heeft daardoor meer tijd voor
haar bestuurstaken bij de vSKBN.
Aftreden bestuursleden
Helaas hebben twee bestuursleden te kennen gegeven hun bestuurstaken niet te kunnen
voortzetten, omdat deze niet langer te combineren waren met hun drukke werkzaamheden.
- Wessel Kok is dit jaar aftredend, maar stelt zich om deze reden niet herkiesbaar.
- Maarten Herzberger treedt om deze reden voortijdig af.
Het bestuur bedankt hen voor hun inzet voor de vSKBN.
Nieuwe potentiële kandidaat
Het bestuur heeft besloten dat alle nieuwe kandidaten eerst een half jaar meedraaien in het bestuur.
Dit ‘proefdraaien’ geeft nieuwe kandidaten een reële indruk van de tijd en de inzet die dit
bestuurslidmaatschap met zich meebrengt en geeft gelegenheid voor een tussentijdse evaluatie. Na
deze periode kunnen zij zich kandidaat stellen tijdens de ALV.
Ibe Pelgrim stelt zich voor als nieuwe potentiële kandidaat voor het bestuur. Ibe is bestuurslid van
een kleine kinderboerderij in Wijhe. Deze kinderboerderij kent drie openingsmomenten per week en
draait volledig op vrijwilligers (38). Per jaar ontvangen zij € 3.800 van de gemeente. Daarnaast is Ibe
bestuurslid van de regio CON en docent Dierverzorging bij het Zone college in Zwolle. Binnen de
vSKBN maakt Ibe al deel uit van de werkgroep Kwaliteit.
Zijn motivatie is om binnen het bestuur ook de belangen van de kleine (vrijwilligers-)boerderijen te
vertegenwoordigen. Juist voor hen is het belangrijk om lid te zijn van de vSKBN.
Tijdens de ALV komend voorjaar kan Ibe zich verkiesbaar stellen als bestuurslid.
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6.

Rookvrije kinderboerderij.

Hans de Rijk (Kinderboerderijen Actief) vertelt over het op handen zijnde Nationaal Preventie
Akkoord waarvan de Rookvrij actie een onderdeel is. Vanuit het ministerie van VWS
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zijn drie thema’s aangewezen: Rookvrij, overgewicht en
overmatig alcoholgebruik.
Diverse (grotere) partijen zijn bij dit preventieakkoord betrokken. Kinderboerderijenactief is in maart
2018 benaderd over het thema rookvrij, onder andere naar aanleiding van hun inventarisatie van
rookvrije kinderboerderijen.
Rookvrije generatie
Via maatregelen is het de bedoeling dat de generatie (geboren vanaf 2017) opgroeit in een rookvrije
omgeving. Dit betekent een gecombineerde aanpak met onder meer maatregelen op het gebied van
rookvrije omgevingen (zoals speeltuinen, kinderboerderijen, schoolpleinen etc), ondersteuning bij
stoppen met roken, rookvrije zorg en rookvrije organisaties.
Kinderboerderijen spelen hierin een belangrijke rol spelen. De ambitie is om in 2020 alle
kinderboerderijen rookvrij te hebben. Op dit moment zijn 84 kinderboerderijen geheel rookvrij en 13
zijn hiermee bezig. Met verschillende maatregelen worden zij hierin ondersteund. Daarbij spelen ook
grotere partijen, zoals de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een rol. Positief om te
weten is dat vanuit een TNS/ NIPO onderzoek (2018) naar voren is gekomen dat 88% van de
Nederlanders voorstander is van een rookvrije kinderboerderij.
Op het moment van deze presentatie was de definitieve tekst van het Preventie akkoord nog niet
openbaar en kon deze dus nog niet gedeeld worden. Na ondertekening van het akkoord worden de
presentatie en verdere informatie over dit onderwerp met de leden gedeeld via de website en de
nieuwsbrief. Nu al is informatie te vinden via www.kinderboerderijenactief.nl/rookvrij.
Het is de bedoeling dat de vSKBN aansluit bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Naar verwachting
zullen wij eind dit jaar het partnerschap ondertekenen. Meer informatie over de verdere invulling
hiervan volgt.
7.

Werkgroepen aan het woord

Korte terugkoppeling van iedere werkgroep over wat er afgelopen maanden is gedaan.
De volgende werkgroepen zijn op dit moment actief: Europese zaken, communicatie,
dieraangelegenheden en kwaliteit.
Werkgroep Europese zaken:
Pauline Wolters (CNME Maastricht) is vanuit de EFCF (Europese Federatie van kinderboerderijen)
actief voor deze werkgroep. Binnen Europa (en inmiddels ook daarbuiten) heeft de EFCF veel leden.
Ieder kwartaal stelt Pauline vanuit de EFCF de newsletter op, die ook vanuit de vSKBN naar de leden
gecommuniceerd wordt. Jaarlijks organiseert de EFCF een congres. Dit zal in 2019 in Nederland zijn
en in 2020 in Madrid. Daarnaast is er een Facebookpagina:
(www.facebook.com/europeanfederationcityfarms)
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Werkgroep Communicatie:
De werkgroep bestaat uit: Pauline Wolters (CNME Maastricht), Wouter Hendrikx (Wolfslaar, Breda),
Annelijn van Amsterdam (Zimmerhoeve)
Portefeuillehouders vanuit het bestuur: Talitha Visser en Monique Verstraten
De werkgroep vertelt dat de vSKBN zich op dit moment aan de leden laat zien door middel van de
regelmatig verzonden digitale nieuwsbrieven en de (nieuwe) Facebookpagina. De huidige website zal
worden herzien en beter aangepast op de organisatie zoals deze nu is. Daarnaast wil de werkgroep
zich gaan richten op het werven van nieuwe leden. Ideeën hiervoor zijn welkom.
Werkgroep Dieraangelegenheden:
De werkgroep bestaat uit: Marit Kasule-Kolhoff en Leon Borgers (Proosdij, Ede), Erik Franken
(Wolfslaar, Breda), Stefan Valkenburg (Stadsboerderijen, Den Haag)
Portefeuillehouder vanuit het bestuur: Corrie Reijnhout
De werkgroep ondersteunt het bestuur bij de gesprekken richting het ministerie over onderwerpen
als Q-koorts en vogelgriep. De leden van de werkgroep denken mee en zo kan het bestuur
terugvallen op hun praktijkervaring. Daarnaast hebben ze meegedacht over de enquête maatregelen
vogelgriep, die binnenkort zal worden uitgezet onder de leden.
In de toekomst zal er waarschijnlijk meer samenwerking ontstaan tussen de verschillende
werkgroepen, vanwege de raakvlakken die ze hebben.
Werkgroep Kwaliteit:
De werkgroep bestaat uit: Ingrid Elderson (De Kooi, Rotterdam), Marianne van Zoelen (De Wilgenhof,
Rotterdam) Ingrid Schenk en Marijke Popping (’t Molentje, Heemstede), Maaike Peltenburg
(Eilandsteede, Utrecht), Ibe Pelgrim (kinderboerderij Wijhe), Paul Koppelman (Weverkeshof,
Nuenen), Alex Teuteberg (Weizigt Dordrecht) en Inger van der Laan (secretariaat vSKBN)
Portefeuillehouders vanuit het bestuur: Talitha Visser en Monique Verstraten
De werkgroep is met de volgende onderdelen bezig:
-

-

-

-

-

Het huidige keurmerk (2015) doornemen en toegankelijker maken. Uit de enquête Kwaliteit
kinderboerderijen is gebleken dat de wettelijke eisen hier onderdeel van uit moeten blijven
maken.
De invulling van de kwaliteitseisen staat nog ter discussie. Als we serieus genomen willen worden
door verschillende partijen, waaronder de overheid is dit een erg belangrijk punt. Alleen voldoen
aan de wettelijke eisen is geen ‘keurmerk’.
Het checken van de wettelijke eisen in het keurmerk: zijn deze nog up-to-date en compleet?
Toetsing: Bekijken op welke wijze omgegaan wordt met de toetsing/ audits. Besloten is dat dit
door een onafhankelijke partij moet gebeuren. Hiervoor zijn verschillende organisaties benaderd
en offertes opgevraagd.
Elkaar ondersteunen: door middel van het organiseren van bijeenkomsten kunnen
kinderboerderijen elkaar ondersteunen bij het behalen van het keurmerk door elkaar praktische
tips te geven.
Risico Evaluatie en Inventarisatie (RI&E): de huidige versie wordt momenteel bekeken door een
Arbo-deskundige. Voldoet deze nog aan de eisen? Wat moet er wel en niet in? Doel is om deze
5
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-

toegankelijker en up-to-date te maken. Daarnaast wordt gekeken of er mogelijkheden zijn voor
een branche erkende RI&E.
Bij deze trajecten zullen ook de huidige keurmerkhouders worden betrokken.

Vragen van leden:
-

Er wordt gesproken over een keurmerk met een +. Om het toegankelijker te maken eerst de
wettelijke eisen halen en daarbovenop als + de kwaliteitseisen. Waarom dit onderscheid en dit
verschil tussen kinderboerderijen?
Wij willen het keurmerk enerzijds zo laagdrempelig mogelijk maken voor leden die nog niet zo
ver zijn, maar ook tegemoet komen aan de kinderboerderijen die graag meer willen doen. Het
einddoel is hetzelfde, maar het tempo kan verschillen.
- Wat is de planning?
De werkgroep is er druk mee bezig en heeft regelmatig overleg. We hopen het eind 2019
duidelijk te hebben.
- Hoort een branchevereniging wel een keurmerk te hebben? Zou dit niet een onafhankelijke partij
moeten zijn?
We willen dit graag in eigen hand houden om te voorkomen dat er niet-realistische eisen worden
gesteld. Bovendien heeft geen andere partij het tot nu toe opgepakt.
Al deze opmerkingen en signalen worden door de werkgroep meegenomen.

8.

Besluit houders van Dieren

Kitty Rekveld van Helicon over het besluit ‘Houders van Dieren’. Houders die bedrijfsmatig
gezelschapsdieren houden, moeten voldoen aan het besluit ‘Houders van Dieren’. Dit betekent onder
andere dat zij in het bezit moeten zijn van een vakbekwaamheidsbewijs. Onder het bedrijfsmatig
houden van dieren wordt verstaan: fok en verkoop, pension en opvang.
Bestaande bedrijven (gestart voor 1 juli 2014) hebben uitstel tot 2020.
Helicon biedt vanaf 2019 de cursus het ‘Besluit houders van Dieren’ aan. Voor meer informatie:
www.helicon.nl en info.mb@helicon.nl
De cursus bevat een kennisexamen en een vaardigheidsexamen, opgesteld volgens de Groene Norm.
Het is ook mogelijk om de cursus als zelfstudie te doen. Helicon verlangt in tegenstelling tot Aeres
geen stage, deze eis is inmiddels vervallen.
Belangrijk: de persoon die het vakbekwaamheidsbewijs haalt moet daadwerkelijk op de locatie
werkzaam zijn voor minimaal 24 uur per week.
- Diersoorten: het besluit ‘Houders van Dieren’ is van toepassing op de volgende vijf
diergroepen: honden en katten, vogels, herpeten (reptielen en amfibieën), vissen en overige
zoogdieren (zoals konijnen, cavia’s, knaagdieren en fretten).
- Het besluit geldt niet voor productiedieren (zoals paardachtigen, varkens, runderen, geiten,
schapen, kippen, damherten ed.).
- Wanneer geldt het ‘Besluit houders van Dieren’ voor de kinderboerderij?
Op het moment dat er bedrijfsmatige activiteiten worden uitgevoerd met gezelschapsdieren.
Dit betreft kinderboerderijen die actief dieren opvangen (afstandsdieren) of in pension
hebben (vakantiedieren). Bij incidentele opvang (dumpdieren) is het van belang dat de
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-

kinderboerderij goede afspraken maakt met bijvoorbeeld asiel of opvang. Door het dier daar
onder te brengen of een melding te doen zijn zij dan hiervoor verantwoordelijk.
Voor de fok is op dit moment nog niet concreet omschreven welke omvang gezien wordt als
bedrijfsmatig. De vSKBN is hierover nog met het ministerie en de NVWA in gesprek om meer
duidelijkheid te krijgen. Het bestuur roept kinderboerderijen die twijfelen over hun situatie
op om hun vragen/twijfels door te geven aan de vSKBN (secretariaat@vskbn.nl), zodat deze
kunnen worden meegenomen in de gesprekken.

Advies: ga voor jezelf goed na of dit voor je kinderboerderij van toepassing is. Wanneer je denkt dat
dit niet het geval is, zet dit dan duidelijk op papier en motiveer waarom je dat vindt.
(Dit advies is door de NVWA gegeven aan kinderboerderij De Kooi in Rotterdam).
9.

Kinderboerderij als dierentuin?

Esmeralda Vermeulen van Aeres in Barneveld over het Dierentuinbesluit. Esmeralda is vanuit het
ministerie een aantal jaar werkzaam geweest rondom het dierentuinbesluit en betrokken geweest bij
de ontwikkeling hiervan. Zij heeft vanuit haar functie ook verschillende dierentuinen bezocht. Hierna
is ze voor een dierentuin gaan werken en heeft vanuit de andere kant met het dierentuinbesluit te
maken gehad.
Esmeralda vertelt in haar presentatie wanneer het dierentuinbesluit van toepassing is, wat de
voorwaarden zijn voor de aanvraag van een vergunning, over de functie en samenstelling van de
visitatiecommissie en de voor- en nadelen van een dierentuinvergunning voor een kinderboerderij.
De presentatie komt voor de leden beschikbaar via de website. Kinderboerderijen die vragen hebben
over het dierentuinbesluit, kunnen contact met Esmeralda opnemen: esmeraldadols@hotmail.com
Indien op een locatie meer dan 10 wilde diersoorten gehouden worden, welke meer dan 7 dagen per
jaar worden tentoongesteld aan publiek, moet een dierentuinvergunning worden aangevraagd.
Onder wilde diersoorten wordt verstaan: alle van nature in het wild levende diersoorten, met
uitzondering van diersoorten die voorkomen in de bijlage bij het Besluit aanwijzing voor productie te
houden dieren (landbouwhuisdieren) en honden en katten.
Meer info en de lijst met productiedieren is hier te vinden:
https://www.kinderboerderijen.nl/laatste-nieuws/6294-kinderboerderijen-en-wilde-diersoorten

10.

Uitreiking Ida Zilverschoonprijs

Na de oproep van de vSKBN zijn er tien projecten ingezonden. Op basis van de criteria zijn drie
projecten genomineerd. Uit deze genomineerden is door het bestuur van de Stichting Ida
Zilverschoon de winnaar gekozen.
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De drie genomineerden:
- Amsterdam, Zimmerhoeve Buitenleslokaal Bijentuin
- Den Haag, Stadsboerderijen Huisdier Informatiepunt
- Gorinchem, Natuurcentrum huisvesting kinderboerderijdieren
Linda Scheelbeek van de Stichting Ida Zilverschoon maakte bekend dat Natuurcentrum Gorinchem de
Ida Zilverschoonprijs voor kinderboerderijen 2018 gewonnen heeft met het project ‘Huisvesting
kinderboerderijdieren’. Wilma van Leusden nam namens Het Natuurcentrum de cheque van € 2500
in ontvangst.
Motivatie: Wij vinden de wijze waarop Natuurcentrum Gorinchem de huisvesting voor haar dieren
heeft geregeld, met vrije uitloopstallen waar de dieren het gehele jaar door gebruik van kunnen
maken en de beperking van het menselijk contact, een voorbeeld voor andere kinderboerderijen.
Ook over het beleid om niet méér te fokken dan wat het natuurcentrum zelf kan huisvesten zijn wij
als bestuur van de Stichting Ida Zilverschoon enthousiast. Op het gebied van kennisoverdracht gaf
het Natuurcentrum Gorinchem aan het komend jaar te willen werken aan een nog betere overdracht
van kennis aan bezoekers. Wij hopen hier met de Ida Zilverschoonprijs een bijdrage aan te kunnen
leveren.

11.

Rondvraag

Loes Meijerink (De Höfte Oldenzaal): In welke mate ondersteunt de vSKBN de regio’s (CON en ZON).
In het verleden was er ook sprake van financiële ondersteuning. Is dat nog de bedoeling?
Reactie bestuur: Het bestuur wil op korte termijn (begin 2019) met de regio’s in gesprek en dan
volgende stappen zetten.
Oproep voorzitter:
-

-

Is er interesse in een themadag over geld? Zoals het werven van sponsoring, fondsen ed?
Als er andere thema’s zijn, waar kinderboerderijen graag een themadag over georganiseerd zien,
dan hoort het bestuur het graag. Ideeën kunnen worden gestuurd naar secretariaat@vskbn.nl.
Ken je kinderboerderijen die nog geen lid zijn, neem ze dan een keer mee naar de
ledenvergadering om hen kennis te laten maken met de vSKBN.

Voorzitter Connie Raaijmakers sluit de vergadering om 16.00 uur en bedankt de leden voor hun
aanwezigheid.

Verstrekte bijlagen:
- Digitale entreekaart Burgers’ Zoo
- Agenda ALV 8 nov 2018 VSKBN
- Volmacht
- Bijlage 1 Notulen 1e ALV 17042018
- Bijlage 2 Notulen 2e ALV 17042018
- Bijlage 3 Begroting 2019 VSKBN
- Bijlage 4 Toelichting begroting 2019 VSKBN
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