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Inleiding.
Op 7 juni 2001 is stichting ‘t Dierenduintje opgericht. Het Dierenduintje ligt aan de Duinenboschweg.
Op het stuk grond zijn twee dierenweiden, een konijnenberg, een boomgaard, een vlindertuin, een
eendenvijver en een stal aanwezig. Stichting ’t dierenduintje is een kinderboerderij die zich bezig houdt
met het beheer van flora en fauna.
De stichting heeft de volgende doelstellingen:
-

-

Natuureducatie. Leren om te gaan met flora en fauna.
Het houden van allerlei soorten dieren. Geiten, schapen, varkens, kippen, duiven, eenden en
konijnen.
Het planten van bloemen en planten die aan het verdwijnen zijn of zeldzaam in de natuur
voorkomen.
(Vlindertuin, boomgaard en een moestuin).
Door middel van het tentoonstellen van een verzameling van oude boeren werktuigen en
gereedschappen het leven op een boerderij uitleggen.

Dieren.
Hieronder een overzicht van de dieren ( ± 65 stuks) welke in de loop der jaren op het dierenduintje
terecht zijn gekomen.
2 varkens
Purk en Lenny
2 kalkoenen
Hans en Grietje
6 geiten
Jessie, Mirthe, Speedy, Trien, Truus.
2 schapen
Lotje.
2 bonte schapen
Jody en Lizzy
4 ganzen
Knobbel, Bobbel en 2 bruine ganzen.
2 katten
Mickey en Blackie
Kaapse eenden + diverse duiven, loopeenden, kwakers, kippen, hanen en 2 tamme konijnen

De goudfazanten zijn dood, opgegeten door een roofdier. Er is een besmettelijke konijnenziekte geweest
waardoor de meeste konijnen overleden zijn. Vanwege een landelijke uitbraak van vogelgriep zijn we
een aantal weken dichtgegaan voor bezoekers. De schapen en geiten hebben de verplichte q-koorts
vaccinatie gehad.
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Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit 6 leden.
Voorzitter: Fred Bakker, secretaris: Bert-Jan Tijsen, penningmeester: Brenda Bakker.
Algemene bestuursleden: Willa Bakker, Kees van der Ven en Rina Remkens.
In het jaar 2016 hebben zich geen veranderingen in het bestuur voorgedaan en heeft het bestuur zijn
taken naar behoren uitgevoerd.
Er is geen beloningsbeleid voor de bestuursleden vastgesteld.

Vrijwilligers.
De stichting maakt gebruik van vrijwilligers. In het jaar 2016 zijn er 12 vrijwilligers bij het
Dierenduintje werkzaam.
Dinsdag t/m zondag is ’t Dierenduintje door de inzet van de vrijwilligers open.
Piet v/d Himst
Rina Remkes
Kees van der Ven
Willa Bakker
Fred Bakker
Brenda Bakker
Bert-Jan Tijsen
Arnold van Balgooi
Kees Koopman
Lisette Zomerdijk

-

groenvoorzieningen.
diverse werkzaamheden.
diverse werkzaamheden.
diverse werkzaamheden en beheerder.
diverse werkzaamheden en beheerder.
verzorging nieuwsbrief en administratie.
jaarverslag.
diverse werkzaamheden.
verzorging website en nieuwsbrief Beestenboel.
diverse werkzaamheden.

Onder diverse werkzaamheden wordt verstaan het verzorgen en voederen dieren, schoonmaken stallen,
groenvoorzieningen bijhouden, onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en hulp bij evenementen.
Er zijn dit jaar extra een aantal vrijwilligers aanwezig die in een werktraject zitten vanuit het UWV of
vanuit de gemeente. Deze mensen lopen mee met de vaste vrijwilligers op vaste dagen en worden door
de beheerder begeleid en aangestuurd in hun werkzaamheden.
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Activiteiten 2016:
Pasen.
Op eerste en tweede paasdag waren er paaseieren verstopt voor de bezoekers. De paaseieren werden dit
jaar weer door AH Castricum gesponsord. Beide dagen waren druk bezocht. Er was deze Pasen een
paashaas aanwezig.

Sinterklaas.
Op zaterdag 31 november 2016 heeft Sinterklaas met zijn piet ’t Dierenduintje bezocht. Het werd goed
bezocht door ongeveer 60 kinderen. Sinterklaas werd dit jaar gesponsord door de AH Castricum.
Kinderkoor Music Star zong voor deze gelegenheid Sinterklaas liedjes.

In juni 2016 participeerden we een weekend aan de groei en bloei open tuinendag.
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Kostenoverzicht 2016.
Inkomsten door middel van donaties en de hoogte van een donatie aan de stichting is vrijblijvend.
Donatie particulieren

€

3.568,19

Donatie bedrijven

€

4.000,00

Donatie Lyons Club

€

3.149,27

Inkomsten 2016

€

10.717,46

Uitgaven t.b.v. voer, dierenarts, materialen, evenementen, groenvoorzieningen enz.
Voer
€
1.562,02
Dierenarts

€

864,91

Groenvoorzieningen

€

835,95

Dierenbenodigdheden

€

633,13

Duiventil

€

1.599,95

Vrijwilligers

€

143,87

Bouwmaterialen

€

5.280,27

Evenementen

€

33,57

Administratie

€

2.298,46

Huishoudelijk

€

266,70

Uitgave 2016

€

13.518,83

Totale overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2016.
Stand betaalrekening op 1 januari 2016

€

9.574,78

Stand kwartaalrekening op 1 januari 2016

€

11.701,70

totaal per 1 januari 2016

€

21.276,48

Inkomsten 2016

€

10.717,46

Uitgave 2016

€

13.518,83 ─

Totaal betaalrekening en kwartaalrekening 2016

€

18.475,11

Toekomst.
Zondag 16 april en maandag 17 april 2017 paaseieren zoeken.
Zaterdag 24 november 2017 bezoek Sinterklaas
Schapen scheren in juni 2017.
Voor de toekomst zijn er nog diverse projecten welke hopelijk in 2017en 2018 worden uitgevoerd.
1. Gras aanhelen op dierenweiden.
2. Varkens verblijf uitbreiden.
3. Nieuwe camera’s t.b.v. de beveiliging.
4. Opslagruimte machines.
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Begroting 2017.
Omschrijving

Kosten

Dierenvoer

€

1.600,00

Dierenarts

€

1.000,00

Groenvoorzieningen

€

900,00

Dierenbenodigdheden

€

650,00

Vrijwilligers

€

200,00

Bouwmaterialen

€

1.500,00

Evenementen

€

100,00

Administratie

€

2.250,00

Huishoudelijk

€

350,00

Groot onderhoud vijver

€

1.500,00

Camera’s vervangen

€

1.000,00

Totaal kosten begroting 2017

€

11.050,00

Begroting 2018.
Omschrijving

Kosten

Dierenvoer

€

1.650,00

Dierenarts

€

1.050,00

Groenvoorzieningen

€

950,00

Dierenbenodigdheden

€

650,00

Vrijwilligers

€

200,00

Bouwmaterialen

€

1.500,00

Evenementen

€

100,00

Administratie

€

2.550,00

Huishoudelijk

€

350,00

Opslagruimte machines

€

2.750,00

Totaal kosten begroting 2018

€

11.750,00
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Het jaarverslag 2016 is door het bestuur goedgekeurd.

F. Bakker, voorzitter

B-J. Tijsen, secretaris

B. Bakker, penningmeester

secretariaat: Fien de La Marstraat 56 1902 MX Castricum. telefoon 0251-671343
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