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   Kinderboerderij De Hertenkamp 
Hoge Naarderweg 

 
Beleidsplan 2021 - 2023 

 
Voor u ligt het beleidsplan van De Hertenkamp. Hierin worden de stand van zaken toegelicht en 
onderzocht op welke manier De Hertenkamp als een gezonde organisatie en een voor de 
gemeenschap waardevolle plek kan blijven voortbestaan.  
  
Aanleiding 
 
Kinderboerderij De Hertenkamp draait al jaren een structureel verlies (gemiddeld over de laatste 3 
jaar: EUR 32.000 bij gemiddelde inkomsten over diezelfde 3 jaar van EUR 123.000). Dit is een 
onhoudbare situatie. Enkele kostenbesparingen zijn mogelijk en worden doorgevoerd, een toename 
van donateurs kan enige verlichting brengen, maar zonder hulp van de gemeente Hilversum dreigt de 
kinderboerderij ten onder te gaan. Daarom is de gemeente benaderd en zijn het afgelopen jaar 
voorbereiden gesprekken gevoerd met de gemeente. Dit beleidsplan met het verzoek om een 
voorlopige structurele verhoging van de bijdrage van de gemeente vloeit daaruit voort. 
 
Inleiding 
 
De Hertenkamp kent een lange geschiedenis als gastvrije en laagdrempelige plek waar iedereen 
(gratis) welkom is om te leren en te genieten van dieren. De Hertenkamp biedt de laatste jaren ook 
een plek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is de Hertenkamp gunstig gelegen in 
het villagebied nabij het centrum. De Hertenkamp werd ingericht op een restant van een eng naar 
het ontwerp van W.M. Dudok en J.H. Meijer in 1938 en bevat een monumentaal stallingsgebouw 
voor herten, dat werd aangelegd als werkverschaffingsproject. De gemeente is verantwoordelijk voor 
het groot onderhoud, De Hertenkamp voor het normale onderhoud. 
 
Algemene trends 
Het landschap waarin De Hertenkamp en andere organisaties functioneren is veranderend. De 
volgende trends zijn onderkend: 
• Aangescherpte wettelijke eisen vanuit wetgeving en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren 

Autoriteit) 
• Terugloop van particuliere donaties en legaten 
• Afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers 
• Plaatsen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (inkomsten) fluctueert 
• De financiële relatie met de overheden verandert 
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[de vrijwilligers, een onmisbare groep enthousiastelingen] 
 
Specifieke trends en ontwikkelingen 
Ook Kinderboerderij De Hertenkamp heeft te maken met de algemene trends, maar ook enkele 
specifieke: 
- Daling van aantal donateurs door vergrijzing, minder inkomsten uit activiteiten als zorgboerderij 

en toenemende kosten (bijv. duurder hooi, inflatie, salariskosten personeel). 
- De Hertenkamp is een zorgboerderij, maar dat wordt ook als een bureaucratisch obstakel 

ervaren, ook omdat elke gemeente een andere regeling heeft. Bij ziekte van zorgcliënten 
vervallen de betreffende inkomsten.  

- Inkomsten uit beleggingen nemen af, ook omdat jaarlijks uit de hoofdsom wordt getrokken 
teneinde tekorten te beslechten. 

- Per 2022 verwachten we een kostenbesparing te realiseren van EUR 3.000 door overstap van 
gedrukte nieuwsbrief (de ‘Kibokrant’) naar digitaal. 

- De constante inkomstenbron is de exploitatiebijdrage van de gemeente. 
- De gemeentelijke bijdrage is vanaf 2017 niet geïndexeerd. 
- In 2020 ontvingen wij een speciale gift van de Stichting Van Lennep-Bartel Fonds t.b.v. EUR 6.000 

wat een eenmalig gunstig effect had op de winst/verliesrekening. Per ultimo 2020 is tevens een 
beheerovereenkomst opgezegd waardoor inkomsten wegvallen t.b.v. EUR 8.000. Het verlies over 
2020 bedroeg bijna EUR 9.000. Kortom: alles verder gelijkblijvende (zoals de huidige, hoge 
bezettingsgraad van mensen in de dagbesteding) wordt bij die cijfers in 2021 een verlies 
tegemoet gezien van EUR 23.000, gematigd door een kostenbesparing op de Kibo-krant van EUR 
3.000, derhalve een verwacht eindresultaat (verlies) van -EUR 20.000. 

 
Kinderboerderij De Hertenkamp 

 
Organisatie 
De organisatie van De Hertenkamp is als volgt opgebouwd: 
Het Algemeen Bestuur, waarbij ook de beheerders aanwezig zijn, komt maandelijks bijeen. Het 
Dagelijks Bestuur vergadert wekelijks met de beheerders over de actuele kwesties. 
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De bestuursleden vervullen hun functie kosteloos, vanuit maatschappelijke drijfveren. De drie 
beheerders (alle drie parttime in dienst, namelijk 4 dagen per week) doen hun werk zeer goed en zijn 
alle drie hoognodig om elkaars vakanties en ziekte op te vangen, zodat te allen tijde een 
personeelslid aanwezig is om de vrijwilligers (ca. 30 in totaal) en de zorgcliënten op verantwoorde 
wijze te begeleiden en verdere werkzaamheden uit te voeren. 
 
Sinds 2007 is de Kinderboerderij door de Belastingdienst aangemerkt als "een algemeen nut 
beogende instelling", een ANBI.  
 
Protocollen 
Kwaliteitsbewijs Kinderboerderijen, opgesteld door het vSKBN heeft De Hertenkamp. 
De vSKBN helpt haar leden. De wet- en regelgeving is een ingewikkelde en arbeidsintensieve materie, 
dus dat hebben wij voor onze leden uitgezocht. Zo hebben wij alle relevantie wet- en regelgeving 
gebundeld, uitgewerkt en versimpeld om het snel te kunnen begrijpen. Ook hebben wij een 
branchegerichte RI&E (Risico Inventarisatie en –Evaluatie) opgesteld. Dit helpt de leden bij het 
uitvoeren van een RI&E en het scheelt in de kosten om een RI&E te laten toetsen. 

 
Huisvesting 
De gebouwen en dierenvertrekken zijn in redelijke tot goede staat, met een enkele uitzondering van 
een gedoneerd dierenverblijf (nieuwstaat). Jaren geleden is ons door de gemeente gezegd dat er 
geen ruimte meer is voor extra gebouwen of uitbreiding van de bestaande gebouwen. Aangezien de 
bestaande gebouwen niet groot zijn en de ruimte wordt gebruikt voor staf, vrijwilligers en bezoekers, 
laat dit geen mogelijkheid toe om stelselmatig events/vergaderruimte te organiseren c.q. ter 
beschikking te stellen teneinde langs die route extra inkomsten te genereren.  
 
Inkomsten en uitgaven afgelopen drie jaar 
Voor het bredere overzicht van inkomsten en uitgaven zijn we teruggegaan tot 2010 (bijlage trend in 
inkomsten-uitgaven). Dankzij de plotseling toenemende bezetting met zorgcliënten, en extra 
donaties en giften als gevolg van onze inspanningen om ruchtbaarheid te geven aan onze financiële 
nood – en aangezien in 2020 nog het beheercontract liep t.w.v. EUR 8.000 dat helaas wegvalt per 
2021 – wisten wij in 2020 het verlies te beperken tot EUR 8.781.  
 
De Hertenkamp 
 
Opgaven 

1. Vernieuwen contract uit 1985:  
- Sluit niet meer aan bij huidige activiteiten: zorg- en onderwijstaken zijn toegevoegd aan de 

structurele activiteiten van de Hertenkamp 
- Huidige financiering past niet meer binnen de huidige financiële systematiek van de gemeente 
- Richtlijnen omtrent dierenwelzijn staan er niet in 
- Afspraken omtrent wederkerigheid en prestaties zijn niet gemaakt 
- Inzicht in financiële situatie en beleid ontbrak, maar wordt nu verstrekt  
- Benoemen ontwikkelingen die het dierenwelzijn verhogen, het beleid van de instellingen 

inzichtelijk maakt, transparantie en versterking van netwerk.  
2. Hoe blijft de organisatie gezond en effectief? 
3. Hoe kan een goede balans ontstaan tussen de exploitatievergoeding van de gemeente en de 

eigen kracht? 
 
Onderzoek 
Voor dit beleidsplan is kort onze geschiedenis (“waar komen we vandaan”) onderzocht, beschrijven 
we de huidige situatie (“waar staan we nu”), en geven we onze toekomstplannen weer (“waar willen 
we heen”). Daarvoor zijn een aantal zaken onderzocht. 
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A Waar komen we vandaan 
Het van oorsprong gemeentelijke Hertenkamp bestaat reeds sedert 1939. Daarmee is De 
Hertenkamp een van de oudste in Nederland.  
Het was de weduwe Waller-Cock die in juli 1937 bereid was om tegen een geringe vergoeding een 
stuk grond af te staan aan de gemeente met de garantie dat het uitzicht vanaf de Ceintuurbaan 
richting Laren gehandhaafd bleef. Daartoe is via een servituut bedongen dat het terrein uitsluitend 
tot park of hertenkamp mocht worden ingericht. Verder werd bepaald dat het daar aflopende terrein 
tot 40 meter vanaf de Ceintuurbaan niet hoger bebouwd, omheind en/of ingegroend mocht worden 
dan 1,25 meter en tot aan de (voormalige) Hoge Naarderweg niet hoger dan 2,50 meter. De 
gemeente heeft toen besloten dit zo aan te leggen met behulp van de mogelijkheden die het rijk 
bood in het kader van de werkverschaffing.  
Medio 80-er jaren werd het voortbestaan van de inmiddels tot kinderboerderij uitgegroeide 
voorziening door gemeentelijke bezuinigingen bedreigd. Via een ´Vereniging vrienden van de 
kinderboerderij´ is een stichting opgericht (13 juli 1984) die de exploitatie van de kinderboerderij op 
zich heeft genomen. Sinds 1 mei 1985 bestaat er een beheerovereenkomst tussen de gemeente 
Hilversum en de Stichting waarin het dagelijkse onderhoud van terrein en opstallen (groot 
onderhoud voor rekening van de gemeente en het dagelijkse, kleine onderhoud voor de Stichting), 
de verzorging van de dieren en het zorg dragen voor een evenwichtige samenstelling van de levende 
have zijn geregeld. 
Ná 1992 is de stichting zelfs in staat gebleken om naast de bedrijfsvoering vernieuwingen, 
aanpassingen uit te voeren en de steeds ouder wordende, bestaande bouw waar nodig op te 
knappen. Voorbeelden van uitbreiding zijn de hooiberg (later nog uitgebreid met een voerhok), de 
veldschuur, de volières, het kantoor met de stallen en andere bijkomende zaken zoals een mestplaat 
en een vernieuwde vijver. Dit alles is betaald uit bijdragen van fondsen, de Lions in Hilversum en 
diverse legaten.  
 
Het maatschappelijke belang van kinderboerderij De Hertenkamp 
De meerwaarde van de kinderboerderij voor Hilversum is de educatieve functie (jaarlijks bezoeken 
ca. 60 schoolklassen de boerderij), de zorgfunctie (momenteel hebben we 11 mensen met een 
beperking in dagbesteding op de boerderij), de hoge bezoekersaantallen, de gratis toegang, de 
verzorgde groenfunctie voor de omgeving, en de recreatieve functie. De toegang tot de 
kinderboerderij voor de ca. 20.000 bezoekers per jaar is gratis. Gemeente en medewerkers van De 
Hertenkamp onderhouden een belangrijk groen element in dit stedelijk overgangsgebied richting 
natuurterreinen van het Goois Natuurreservaat. 
Verder bevestigt het feit dat er met zekere regelmaat legaten/schenkingen worden toegekend het 
belang dat bewoners/bezoekers hechten aan het voortbestaan van de kinderboerderij. 
 
In de tussentijd is de zorgfunctie uitgebreid (zij het dat de bezettingsgraad flink schommelt) en 
brengen jaarlijks ca. 1.000 Hilversumse kinderen op georganiseerde wijze, uit basisscholen en 
kinderopvang, een bezoek aan de kinderboerderij om voorlichting te ontvangen over dieren en 
milieu, naast de ca. 20.000 bezoekers die wij jaarlijks ontvangen. 
 
Over het belang van kinderboerderijen schrijft de Vereniging van Samenwerkende Kinderboerderijen 
Nederland (vSKBN):  
De kinderboerderij heeft haar maatschappelijke relevantie meer dan aangetoond. De maatschappij 
maakt op vele terreinen gebruik van de kinderboerderij: 
• Duizenden kinderen van de basisschool krijgen per jaar les op de locaties over het dier, de natuur, 
voedselproductie agrarische beroepen, milieu, duurzaamheid. Dit door te doen, kijken, luisteren, 
zien, ruiken, voelen en te proeven. Kortom: ze beleven het zelf! 
• Vele boerderijprojecten bij tal van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, 
psychiatrische klinieken en tehuizen voor jongeren. Daar staan de therapeutische functie, een zinvolle 
dagbesteding of werkplek voorop. 
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• Duizenden vrijwilligers en professionals zijn op kinderboerderijen actief. 
• Honderden leerlingen van agrarische en groene scholen vinden op kinderboerderijen hun 
vakgerichte stages. 
• In totaal ontvangen de naar kinderboerderijen en dierenweides tussen de 25 en 30 miljoen 
bezoeken op jaarbasis. Jong en oud: de sociale en culturele integratie vindt ontegenzeggelijk plaats. 
De kinderboerderij heeft daarmee een enorm belangrijke wijkfunctie. 
 
B Waar staan we nu 
Aan het maatschappelijk belang en de verschillende oorspronkelijke functies is niets gewijzigd. Nog 
steeds biedt de kinderboerderij gratis toegang aan het publiek. Dat is altijd een keuze geweest, om 
arm en rijk toegang te bieden tot de dieren en de speelplaats. Naast de functie als zorgboerderij, de 
educatieve functie voor basisschoolleerlingen, en het beheer van herten en een scala aan andere 
dieren, organiseert de kinderboerderij ook activiteiten rondom kerst en Pasen, zomerfeesten, 
schapen scheren, stageplaatsen, en nog veel meer. 
 
Wat wel is veranderd, is de financiële situatie.  
De bijdrage van de gemeente is vele jaren ongewijzigd gebleven, en ook met inflatie is al jaren geen 
rekening meer gehouden. Ons donateurenbestand is sinds het hoogtepunt in 1984 sterk vergrijsd, en 
afgenomen van 2.000 naar 600. De afgelopen twee jaar waren zeer droog, en dat heeft onze kosten 
verhoogd wegens de noodzakelijke inkoop van extra hooi en voer. De inkomsten uit de zorgfunctie 
fluctueren en waren zijn de laatste jaren eveneens afgenomen. Eind 2020 lijkt er weer een positieve 
trend te zijn ontstaan. Naar verwachting zullen de inkomsten per zorgplek echter verder afnemen 
omdat de betreffende uurtarieven worden verlaagd. Van deze drie inkomstenbronnen kunnen wij 
slechts invloed uitoefenen op één daarvan, namelijk de donateurs. De afgelopen 3 jaar heeft de 
kinderboerderij een gemiddeld verlies geleden van EUR 32.000. Door het wegvallen van een 
onderhoudscontract met Gooizicht in verband met hun dierenweide vervalt 8.000 per jaar met 
ingang van 2021.  
 
Daarmee zou het structurele tekort op de begroting, uitgaande van de afgelopen 3 jaar,  uitkomen op 
EUR 40.000.  
 
De gemeente Hilversum betaalt jaarlijks een contractuele beheervergoeding (in 2020, en terug tot 
2017: EUR 43.000). Deze is sinds 2017 niet meer aan inflatie aangepast, hoewel dit alle jaren 
daarvoor wel gebeurde. Inflatie – en de (al dan niet door klimaatverandering geïntroduceerde) zeer 
droge zomers van de laatste jaren, Q-koorts, vogelziekte, inentingen, extra controles,  enz., hebben 
tot extra hoge kosten geleid.  
 
Corona 
Wat betreft de invloed van het Coronavirus op de financiële situatie: die is er nauwelijks geweest. De 
gemeente heeft doorbetaald voor de zorgcliënten, wij ontvingen 90% van de Philadelphia-
zorgcliënten, en we ontvingen EUR 4.000 steun van de overheid. Wij zoeken daarom geen verdere 
ondersteuning van de gemeente vanuit die invalshoek. 
 
De  functie als zorgboerderij loopt weer beter sinds eind 2020. 
Voor wie kan dagbesteding op De Hertenkamp heel zinvol zijn? 
➢ Mensen met een verstandelijke beperking  
➢ Mensen met een lichte psychische hulpvraag  
➢ Mensen met een burn-out  
➢ Mensen met een lichte autistische stoornis  
➢ Leerlingen uit het speciaal onderwijs 
➢ Mensen die willen re-integreren 
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Dierenwelzijnsbeleid De Hertenkamp 
Stichting De Kinderboerderij stelt zich ten doel kinderen te leren begrip- en respectvol om te gaan 
met (huis)dieren en de natuur. Daartoe exploiteert de Stichting De Kinderboerderij een 
kinderboerderij, die zeven dagen per week bezocht kan worden: gratis, zodat kinderen uit alle lagen 
van de bevolking drempelloos toegang hebben. 
De populatie van de Kinderboerderij omvat dieren waarmee kinderen in het dagelijks leven worden 
geconfronteerd: van 'huis'dieren als cavia's, konijnen en volièrevogels, tot vrijlopende viervoeters als 
pony's of schapen (en in het geval van Kinderboerderij De Hertenkamp – bij contract met de 
gemeente Hilversum - herten). Wilde of exotische dieren horen niet thuis op De Kinderboerderij. 
De Kinderboerderij stelt zich ten doel kinderen in contact te brengen met dieren in alle 
leeftijdscategorieën. Op de Kinderboerderij kan kennis worden genomen van de levenscyclus: van 
geboren worden tot ouderdom – in goede gezondheid. 
 

 
[een zorgcliënt laat veilig strelen…] 
 
 
Er wordt niet gefokt voor gewin. Wanneer een dier gaat lijden onder ouderdomsverschijnselen, 
wordt altijd overlegd met een dierenarts en wordt besloten tot de meest 'humane' en 
milieuvriendelijke oplossing. Het besluit ligt bij de staf. 
Bij het ontstaan van onevenwichtige populaties (teveel mannelijk/vrouwelijk nageslacht) wordt 
ingezet op onderlinge ruil met/afstand doen aan andere kinderboerderijen. In uitzonderlijke gevallen 
kan ook worden besloten te verkopen aan commerciële partijen (boerenbedrijven), maar nooit met 
winstoogmerk. 
De dieren worden dusdanig ondergebracht dat zij hun natuurlijke gedrag kunnen volgen, met 
voldoende ruimte en aandacht. Dieren die in groepsverband leven, zullen altijd in groepen gehouden 
worden. Wanneer een sociaal dier zijn of haar partner verliest, zal op snelle termijn vervangend 
gezelschap gevonden worden. 
De Kinderboerderij zorgt niet alleen voor veiligheid en gezondheid (hygiëne) voor de bezoekers, maar 
ook voor de (dieren)bewoners. Er is een entings- en controlemechanisme waarmee in overleg met de 
dierenarts de gezondheid van de dieren op peil wordt gehouden. 
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Er wordt zoveel mogelijk op toegezien dat de dieren niet worden bijgevoerd door bezoekers. Door 
middel van voorlichting (ook aan de hekken) en het beschikbaar stellen van verzameltonnen, wordt 
geprobeerd te voorkomen dat de dieren ander/teveel voer krijgen dan goed voor hen is. 
Er wordt gezorgd dat de dieren een veilige plek hebben waar ze kunnen overnachten (beveiliging 
terrein tegen indringers: hekwerk, prikkeldraad, automatische belichting etc). 
De Kinderboerderij onderhoudt goed contact met de gemeentelijke buurtcoördinator en de 
wijkpolitie zodat in voorkomende (onveiligheids)gevallen snel actie kan worden ondernomen. 
 
Gemeentelijke nota Dierenwelzijn  
In 2016 is de eerste gemeentelijke nota Dierenwelzijn opgesteld. Hierin is vastgesteld dat Hilversum 
inzet op het verhogen van de kwaliteit van het dierenwelzijn, het versterken van het netwerk van 
dierenwelzijnsorganisaties, informatie en transparantie. 
De hoofdopgaven van het dierenwelzijnsbeleid zijn: 
1. Het dierenwelzijn te verbeteren en te versterken 
2. Dierenwelzijn laten meewegen in beslissingen van de gemeente 
3. Bewustwording van dierenwelzijn onder de bevolking bevorderen 
4. Samenwerking stimuleren tussen instanties om dierenwelzijn te bevorderen 
5. Voorwaarden scheppen voor een gezond leefklimaat voor alle dieren 
6. Dierenwelzijnsbeleid op regionaal niveau stimuleren 
 
Van de organisaties wordt verwacht: 
- Het welzijn van de dieren staat centraal 
- Kwaliteitseisen boven basiseisen 
- Een breed gedragen netwerk 
- Educatie en informatie 
- Beleidsplan 
- Transparantie 
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
- Samenwerking 
- Mogelijke keurmerken die passen bij de doelstelling verbetering en versterking dierenwelzijn, 

kwaliteit en bedrijfsvoering 
- Inzet op duurzaamheid 
 
Brambell 
Het beleid is erop gericht om het welzijn van dieren te verbeteren en te voorkomen dat het welzijn 
van dieren wordt aangetast. Dit kan door rekening te houden met de belangen en behoeften van het 
dier en een preventief beleid te voeren. Het dierenwelzijn wordt getoetst aan de vijf vrijheden van 
Brambell, door de Britse Farm Animal Welfare Council in 1993 uitgewerkt op grond van de 
bevindingen van de Brambell Committee in 1965: 
Het dier heeft het recht om: 
- Vrij te zijn van honger, dorst en onjuiste voeding, door gemakkelijk toegang tot vers water en een 

adequaat rantsoen; 
- Vrij te zijn van (thermaal en fysiek) ongemak, door het hebben van een geschikte 

leefomgeving/huisvesting inclusief onderdak en een comfortabele rust- en schuilplaats; 
- Vrij te zijn van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en 

behandeling; 
- Vrij te zijn van angst en (chronische) stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die 

angst en stress voorkomen. 
- Vrij te zijn om zijn natuurlijke, soorteigen gedragspatroon uit te oefenen, door te zorgen voor 

voldoende bewegingsruimte, geschikte voorzieningen en geschikte groepssamenstelling en 
gezelschap van soortgenoten. 
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Hilversum heeft twee kinderboerderijen, de Kinderboerderij de Hertenkamp aan de Hoge Naarderweg 
en de Kinderboerderij aan de Melkmeent in de Meent. Zij zijn aangesloten bij de Vereniging 
Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland. De Meentboerderij biedt de mogelijkheid kennis te 
maken met het melkveebedrijf. Ze hebben een recreatieve en educatieve functie en brengen 
bezoekers in aanraking met dieren en met elkaar. Contact met dieren helpt het leren omgaan met en 
het denken over dieren. Het beleid van de kinderboerderijen moet zich toch in de eerste plaats richten 
op het welzijn van de dieren. Hilversum zal met de kinderboerderijen samen de verbetering van 
informatie en educatie op het gebied van dierenwelzijn verder vorm geven. Voor de kinderboerderijen 
is jaarlijks een bedrag van € 92.000 begroot. (uit de nota 2016) 
 
C Waar willen we heen 
 
Organisatie 
Onder druk van het begrotingstekort hebben wij een reductie van het personeelsbestand 
onderzocht. Daarnaast of personeel ‘gedeeld’ kan worden. Dit lijkt om de volgende redenen niet 
haalbaar:  

1. Er dient als absoluut minimum één stafmedewerker aanwezig te zijn om de vrijwilligers en 
zorgcliënten aan te sturen, maar twee stafmedewerkers levert een betere waarborg voor de 
goede operationele gang van zaken. 

2. Als één stafmedewerker op vakantie of ziek is, zijn er in elk geval drie dagen in de week twee 
stafmedewerkers aanwezig en op twee dagen (het minimum van) één.  

3. Bij een reductie naar twee stafmedewerkers zou in geval van vakantie of ziekte op vier dagen 
nog slechts het absolute minimum aanwezig zijn, terwijl op één dag in de week geen enkele 
stafmedewerker aanwezig zou zijn. Dat laatste is feitelijk geen optie. 

 
Betalende gasten? 
Wij hebben bij meerdere installateurs van toegangspoortjes onderzocht of we dan toch toegangsgeld 
moeten vragen aan bezoekers. De kosten die gemoeid gaan met een geautomatiseerde 
toegangspoort, de betaalmethode en toezicht daarop van een personeelslid maken dat dit geen 
haalbare optie is. Invoering van een betaalmechanisme zou ca. EUR 8.400 kosten. Daarbij komen de 
kosten van een omliggend hekwerk en extra uitgangspoort, (afdracht second-line fee), aanleg 
elektra, enz. De totale installatiekosten zouden ca. EUR 15.000 bedragen. Wij zien dat - in samenhang 
met de kans dat het bezoekersaantal hierdoor zou teruglopen en dat de inkomsten via bunq (zie 
hierna) zouden wegvallen -  als onwenselijk. Los daarvan staan wij achter gratis toegang voor jong en 
oud, rijk en arm.  
 
Wij hebben vorig jaar op verscheidene plekken op de kinderboerderij zogeheten ‘bunqs’ laten 
plaatsen (een digitale code waarmee bezoekers worden gefaciliteerd om ter plekke een bedrag over 
te maken). Ook op de website staat zo’n bunq. Dit leverde in de periode 1-9-2020/13-12-2020 
bijvoorbeeld EUR 271 op. Fijn, maar verre van toereikend. Wel is aantrekkelijk dat deze extra 
inkomsten gebaseerd zijn op vrijwilligheid, en niet worden afgedwongen door een betaald 
toegangssysteem. 
We hebben contact opgenomen met het Pinetum, die wel gebruik maakt van een betaalautomaat 
om een kleine bijdrage te vragen voor zelfstandig bezoek. Zij maken echter geen gebruik van 
toegangspoortjes, en vertrouwen op de moraal van hun bezoekers, die grotendeels ook donateur 
zijn. Dat ligt bij de kinderboerderij anders – de meeste bezoekers zijn geen donateur – en daardoor is 
de situatie te verschillend om een bruikbaar vergelijk te bieden. 
 
De vSKBN: Laagdrempelig en gratis toegankelijk zijn belangrijke succesfactoren voor de meeste 
kinderboerderijen. Het zijn belangrijke lokale plaatsen waar iedereen welkom is. 
Toch is er wel een aantal boerderijen die wel entree vraagt. Meestal zijn dat recreatieve instellingen 
met een commerciële functie. Denk aan een dierentuin of attractiepark met daarbij een 
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kinderboerderij. Maar dat zijn er maar heel weinig. Het gaat om slechts 2% van de kinderboerderijen 
en dan gaat het om lage bedragen van € 0,50 tot enkele euro’ s. Vaak krijg je daarvoor extra’ s in de 
vorm van attracties. 
Veel kinderboerderijen vragen wel om (vrijwillige) donaties, sponsoring of een kleine gift. Vooral 
kinderboerderijen die helemaal beheerd worden door vrijwilligers hebben dat gewoon ook nodig om 
te blijven bestaan. 
 
Werken met de omgeving en wijkvereniging 
In 2020 is er contact gelegd met omwonenden en nabije wijkverenigingen in Hilversum 
Trompenberg. Er is een bijeenkomst geweest met afgevaardigden van die wijkverenigingen. Hieruit is 
al een toename van donaties merkbaar, mede doordat in de nieuwsbrieven van de wijkverenigingen 
aandacht is besteed aan de moeilijke situatie van de kinderboerderij. Deze overleggen worden 
(structureel) voortgezet. 
 
Donateurs 
Doordat via de wijkverenigingen, in de kibokrant  en in gesprekken met bezoekers kenbaar is 
gemaakt dat de kinderboerderij in zwaar weer verkeert, zien we een toename in donaties. Die 
toename willen we een grote impuls geven door – nadat wij duidelijkheid hebben verkregen over 
een extra bijdrage van de gemeente – een publiciteitscampagne op te starten. Het doel: een 
toename van donateursinkomsten van EUR 5.000 - 10.000. 
 
Kosten communicatie 
De Hertenkamp maakt gebruik van een fysieke nieuwsbrief en een website. De fysieke nieuwsbrief 
kost best wat geld. Wel is deze belangrijk omdat er ook veel donateurs ouder zijn en daar erg prijs op 
stellen. Het zijn regelmatig juist ook deze donateurs die een extra gift of legaat toebedelen, reden 
waarom de fysieke nieuwsbrief tot op heden is gecontinueerd. Desalniettemin hebben wij in het 
kader van kostenbesparing onderzocht of digitaal een werkbaar alternatief is en zijn tot de volgende 
conclusie gekomen: de kibokrant kost gemiddeld ca. EUR 3.400 per jaar. Een digitale versie zou ca. 
EUR 375 kosten (excl. ruimte voor adverteerders). Indien het ons lukt in de digitale versie onze 
adverteerders te behouden, zou deze kostenpost mogelijk zelfs een minimale winst opleveren. Wij 
gaan per 2022 over op digitaal, en zullen tweede helft 2021 beide versies naast elkaar hanteren in de 
transitiefase. Hoe dan ook levert deze stap per volgend jaar een besparing op van ca. EUR 3.000. We 
willen dan evalueren wat het effect van deze stap is, zoals qua adverteerders en de oudere 
donateurs. 
 
Educatie en informatie (verhogen bijdrage) 
Jaarlijks bezoeken circa 1000 kinderen in groepsverband de kinderboerderij. Dat zijn leerlingen van 
het basisonderwijs, kinderen van de naschoolse opvang, van kinderdagverblijven en van 
gastoudergezinnen. De Hertenkamp heeft speciaal voor dat doel een gevarieerd lessenpakket 
ontwikkeld, dat is gericht op de verschillende leeftijdscategorieën. 
Een aantal jaren geleden zijn we voor het volgen van een les een euro per kind gaan vragen. 
Verhoging van de bijdrage naar € 1,50 zou slechts € 200,- op jaarbasis opleveren. Een groot deel van 
het groepsbezoek van de kinderen vindt namelijk op zogeheten zelfstandige basis plaats en daar is 
geen bijdrage voor verschuldigd. 
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[zorgeloos en met plezier dichtbij de dieren] 
 
Inkomsten verjaardag vieren 
Inkomsten dieren laten logeren  (Alleen cavia’s en konijnen) 
Ontwikkeling tot lokaal centrum van dierenwelzijnsinformatie – in onze bezoekersruimte worden 
regelmatig exposities over diergerelateerde onderwerpen getoond. 
 
Verbouwen 
Inkomsten uit het bestaande verkooppunt worden getracht te verhogen door verplaatsing c.q. 
uitbesteding (dit wordt nog onderzocht).  
 
Duurzaamheid 
Aan duurzaamheid kan op elk niveau aandacht besteed worden, passend bij de faciliteiten en 
mogelijkheden van de locatie. Denk aan: 
• Inzamelen van papier, frituurvet of kleding.  
• Deelname aan Wecycle (inzamelen kleine apparaten).  
• Educatie/lessen over duurzaamheid. 
• Zonnepanelen aanleggen of water opvangen. 
 
Vergelijking met andere Hertenkampen 
Bestuur en staf hebben onderzoek gedaan naar (de financiële situatie bij) andere 
kinderboerderijen/hertenkampen. Ondanks veel speurwerk bleken financiële gegevens niet 
verkrijgbaar. 
 
Tevredenheidsonderzoek/enquete 
Deze zomer in 2021, indien en wanneer de kinderboerderij weer open mag, wordt onder bezoekers 
en staf een tevredenheidsonderzoek verricht om te zien wat zij waarderen en wat volgens hen beter 
kan. 
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Conclusies en voorstellen 
 
Urgent 
Met de bestaande middelen houden we het nog 2 of 3 jaar vol, en dan moeten we de sleutel 
teruggeven aan de gemeente. Het bestuur heeft zich daarom voorgenomen het komende halfjaar 
alle inspanningen te verrichten die het kan bedenken om het voortbestaan van de kinderboerderij 
een gezonde basis te geven; lukt dat niet, dan zullen we 2022 gebruiken om in gesprek te gaan met 
de gemeente over overdracht en, indien er geen andere optie is, het personeel met een 
afvloeiingsregeling te laten vertrekken en de stichting op te heffen. 
 
In stand houden Hertenkamp 
Aangezien de huidige activiteiten al jarenlang voorzien in een duidelijke behoefte (gezien de 
georganiseerde en ad-hoc bezoekersaantallen, en de keuze van zorgcliënten om langdurig bij ons 
hun dagbesteding te vervullen), zien wij geen reden om hierin iets te wijzigen. De kinderboerderij 
voorziet in meerdere (genoemde) maatschappelijke functies en wil dat graag blijven doen. Idealiter 
blijft ons beleid op dat punt dus ongewijzigd. 
 
Donateurs 
We hebben invloed op één inkomstenbron: de donateurs. Zo hebben we dit jaar Rotary Club 
Hilversum 3 bereid gevonden voor langere termijn donateur te worden voor een nog nader te 
bepalen bedrag (tussen EUR 500 en EUR 1.000). Wij willen daarom de publiciteit zoeken en via een 
mediacampagne het donateursbestand uitbreiden. Naar onze inschatting zou een uitbreiding aan 
donateursinkomsten die EUR 5.000 per jaar oplevert – bovenop de huidige EUR 8.000  - al een succes 
zijn.  
 
Samenwerking met de omgeving 
Het actief met de wijkvereniging samenwerken heeft enkele positieve resultaten opgeleverd. Zie 
hierboven. We zijn van plan dit nog te intensiveren en uit te breiden. 
 
Organisatie 
Er is een omzetting van de pensioenbijdrage aan de personeelsleden (van 2/3 / - 1/3 naar 50/50) in 
gang gezet. Verder is onze penningmeester bezig met het neerzetten van een functiehuis met 
salarisschalen, waarmee  meer structuur in en beheersing van de personele kosten zal worden 
gerealiseerd. 
Wij kunnen enkele zorgcliënten erbij hebben, maar daarop kunnen wij geen invloed uitoefenen.  
 
 
Wat wij vragen aan de  Gemeente Hilversum 
- Een nieuwe overeenkomst sluiten met de Gemeente. 
- Inflatiecorrectie op de exploitatiebijdrage. 
- Verhoging van de exploitatiebijdrage met EUR 15.000 voor een periode van vijf jaar.  

Door een mediacampagne richting de burgers en bedrijven in Hilversum zal  hopelijk EUR 5.000 
tot 10.000 aan extra jaarlijkse donaties binnenkomen. Daarmee zou bij een goed resultaat van de 
donateurscampagne het tekort zijn geslecht en is de kinderboerderij voorlopig uit de 
gevarenzone. De Hertenkamp zal bij een onverwacht gunstige ontwikkeling van de inkomsten, 
(wegens donateurs, legaten of anderszins) dat leidt tot een overschot op de begroting, dat 
overschot aan de gemeente terugstorten. Dit verzoek betreft een periode van 5 jaar, waarna 
opnieuw kan worden bekeken of de situatie ondertussen is verbeterd. 
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Samenvattend:  
 
Over de afgelopen 3 jaar leed de kinderboerderij gemiddeld een verlies van EUR 32.000 bij 
gemiddelde inkomsten over diezelfde periode van EUR 123.000. Bestuur en staf zijn in contact 
getreden met buurtverenigingen en de Gemeente, hebben waar mogelijk besparingen ingevoerd, de 
moeilijke financiële situatie kenbaar gemaakt aan bezoekers en donateurs en daarmee in 2020 extra 
inkomsten gegenereerd. Desondanks zal voor het overleven van de kinderboerderij een verhoging 
nodig zijn uit twee van de drie grootste inkomstenbronnen: de Gemeente en donateurs. Van de 
Gemeente vragen wij een verhoging van de exploitatiebijdrage met EUR 15.000 voor een periode van 
vijf jaar. Via een mediacampagne zullen wij zelf nieuwe donateurs aantrekken. 
 
Dank u voor uw aandacht! 
Bestuur Kinderboerderij De Hertenkamp 
 
PS: De foto's in dit document zijn geblurred omdat de afgebeelden niet (allemaal) gevraagd kon 
worden om toestemming. 
 
 
 
Bijlagen: 

Trend in inkomsten uitgaven Kinderboerderij 2010 – 2020 

Lessenpakket educatief programma 2020-2021 - zie website: 
https://www.kinderboerderijhilversum.nl/?pagina=Voor_groepenscholen 


