
Exploitatie rekening 2017 
Financieel jaarverslag 2017 

Algemeen 

2017 heeft aan onze financiële verwachtingen voldaan. We hebben, na vele jaren in de min te zijn geëindigd, nu 2 
achtereenvolgende jaren met een positief saldo af kunnen sluiten. 

  

In december is vrijwilliger, Jan Haverkamp, een goede bekende van veel trouwe bezoekers aan de kinderboerderij 
overleden. Hij is meer dan 25 jaar bij ons werkzaam geweest en hij was geliefd bij alle collega’s.   

  

Exploitatie rekening in 2017 

Uitgaven: 

Een meevaller, financieel gezien, waren de lagere uitgaven aan salariskosten. Te hoog begroot. 

Inkomsten: 

• De dalende trend van jaar op jaar minder donatie inkomsten zet zich door 

• De inkomsten uit de zorg zijn circa 10% lager uitgekomen dan begroot 

• Het belegde kapitaal heeft gezorgd voor een forse groei. Daar zijn we erg blij mee, voornamelijk daardoor zijn we positief geëindigd    

• De overige posten zijn min of meer in de marge van de begrote bedragen gebleven. 



Daarnaast heeft de Godelindeschool in 2016 5.000 euro aan de Klusbaas geschonken om te besteden aan onderhoud op de Hertenkamp. Die schenking is in 2016/17 besteed aan de brug over de vijver en aan het 
konijnenhok en de ondergrond van het konijnenhok. 

Ook hebben wij een gift van 1750 euro van de Rotary in Hilversum mogen ontvangen. Dit bedrag is besteed aan een nieuwe pomp en lampen in de vijver en hogedrukspuit (in 2018). 

Verder hebben wij een schenking gekregen in de vorm van een nieuw hekwerk rond de speeltuin doorlopend naar de Dudokstal. De goede gevers blijven anoniem en de financiën zijn buiten onze rekening om gegaan. 

Bouwmaat heeft voor een nieuw speelhuis gezorgd in de speeltuin. 

De Gemeente Hilversum heeft een prachtige bijdrage geleverd voor de aanschaf van educatieve bebording op ons terrein, dat in de loop van 2018 wordt gerealiseerd. Dit was niet begroot maar is wel al in dank aanvaard. 

  

Vooruitzichten voor 2018 

We zijn vol optimisme begonnen aan 2018. Er staan een aantal leuke plannen in de steigers. 

We gaan ons 80-jarig jubileum vieren. Zolang bestaat de Hertenkamp al in Hilversum. 

Ook met deze activiteit willen wij onze bekendheid in Hilversum en omstreken vergroten. 

  

Tot slot 

Wij blijven er vertrouwen in houden, dat wij onze doelstellingen de komende jaren, kunnen waarmaken. Die doelstellingen zijn: 

-              Gratis toegang tot de Kinderboerderij voor enkele tienduizenden bezoekers per jaar 

-              Openingstijden 7 dagen per week van 10:00 tot 16:30 uur handhaven. 

-              Lessen aan schoolklassen in Hilversum en directe omgeving geven. 

-              Gezonde en aaibare dieren houden. 

-              Een keurig aanzien van weide, gebouwen en plein; schone hokken en speelplaats. 

-              Gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers hebben, houden en werven. 



-              Zorgtaken verlenen aan vrijwilligers met een verstandelijke beperking. 

Uw medewerking en ondersteuning met donaties, legaten, giften, adopties, sponsor- en activiteiten- en advertentie-bijdragen 
blijven van harte welkom. Zonder die bijdragen zouden wij op termijn niet kunnen blijven bestaan. Hartelijk dank weer 
daarvoor. 

  

A. Doelman, penningmeester 

  

 

  



Balans 

          

2017 

  

31-dec 

        

        

Balans Stichting De Kinderboerderij 
Hilversum 

      

      

31-dec-16 

31-dec-
17 

        

31-dec-
16 

31-dec-
17 

  
                        

Materiele vaste activa 

    

mutatie Passiva 

        

mutatie 

  

Gebouwen 138.094 132.023 -6.071 

  

Vermogen 445.654 452.818 7.164 

  

Gebruiksartikelen 15.200 14.900 -300 

            

  

Meubilair 

  

6.330 5.870 -460 

            
                        

    

Totaal 159.624 152.793 -6.831 

            
                        

Vlottende activa 

          

Vreemd 
vermogen 0 0 0 

  

Liquide middelen 286.030 300.025 13.995 

            
                        

    

Totaal 286.030 300.025 13.995 

            
                        

 
 
 



          

7.164 

            

  

Totaal 

  

445.654 452.818 7.164 

  

Totaal 

  

445.654 452.818 7.164 

                        

  

waarvan reservering nieuwbouw 95.577 

            

  

Deel de site op Facebook 

 



 

  



Vooruitzicht 
Vooruitzichten voor 2018 

We zijn vol optimisme begonnen aan 2018. Er staan een aantal leuke plannen in de steigers. 

We gaan ons 80-jarig jubileum vieren. Zolang bestaat de Hertenkamp al in Hilversum. 

Ook met deze activiteit willen wij onze bekendheid in Hilversum en omstreken vergroten. 

  

Tot slot 

Wij blijven er vertrouwen in houden, dat wij onze doelstellingen de komende jaren, kunnen waarmaken. Die doelstellingen zijn: 

-              Gratis toegang tot de Kinderboerderij voor enkele tienduizenden bezoekers per jaar 

-              Openingstijden 7 dagen per week van 10:00 tot 16:30 uur handhaven. 

-              Lessen aan schoolklassen in Hilversum en directe omgeving geven. 

-              Gezonde en aaibare dieren houden. 

-              Een keurig aanzien van weide, gebouwen en plein; schone hokken en speelplaats. 

-              Gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers hebben, houden en werven. 

-              Zorgtaken verlenen aan vrijwilligers met een verstandelijke beperking. 



Uw medewerking en ondersteuning met donaties, legaten, giften, adopties, sponsor- en activiteiten- en advertentie-bijdragen 
blijven van harte welkom. Zonder die bijdragen zouden wij op termijn niet kunnen blijven bestaan. Hartelijk dank weer 
daarvoor. 

  

A. Doelman, penningmeester 

 


