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Notulen Algemene Ledenvergadering vSKBN  dd. 21 november 2019 

 

Vergadering 1 
 

Locatie:  Avonturenboerderij Molenwaard Groot-Ammers    

Datum:   21 november 2019: 10.00-10.30 uur  

 

Aanwezige bestuursleden: Corrie Reijnhout (secretaris), Meino Janszen (penningmeester), Talitha Visser 

(bestuurslid), Monique Verstraten (bestuurslid), Avinash Krishnasing (bestuurslid), Ibe Pelgrim (kandidaat 

bestuurslid) 

 

Notulist/secretariaat: Inger van der Laan 

 

Aanwezige leden:  82 deelnemers vertegenwoordigen 47 kinderboerderijen, 2 volmachten.   

(gedetailleerde lijst opvraagbaar bij het bestuur) 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

 Corrie Reijnhout heet alle aanwezigen welkom op Avonturenboerderij Molenwaard. Helaas kan Connie 

Raaijmakers er vandaag door persoonlijke omstandigheden niet bij zijn. Corrie zal daarom vandaag de 

voorzitter zijn van deze Algemene ledenvergadering.  

 

De agenda van vandaag is akkoord voor iedereen.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Voor het secretariaat van de vSKBN heeft het bestuur een vrijwilliger gevonden die de secretariaatstaken van 

Inger van der Laan gaat overnemen. Dit is Esmee van Dompselaar-Zuidema. Haar partner Louis van Dompselaar 

gaat zich bezighouden met het verder ontwikkelen en onderhouden van de website. Hij is bekend met het 

beheer van websites en met dit systeem. Inger gaat zich meer richten op inhoudelijk advies. . De vergadering 

bedankt Inger voor haar ondersteuning van de vSKBN in de rol van secretariaatsmedewerker.  

3. Vaststellen notulen ALV van 25 april 2019 (zie bijlage 1) 

Notulen Algemene Ledenvergadering vSKBN dd. 25 april 2019worden zonder opmerkingen goedgekeurd en 

vastgesteld. 

    

4. Vaststellen statuten (zie bijlage 2) 

Voor de vSKBN is een  ANBI-status  (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling) van belang. Dit levert met name 

financieel voordelen op. Het bestuur heeft die status aangevraagd bij de belastingdienst. De 

belastinginspecteur is van mening  dat hiervoor een kleine wijziging in de statuten nodig is.  De leden moeten 

wel tijdens een Algemene Ledenvergadering met zo’n wijziging instemmen. Stemming hierover kan alleen in 

deze vergadering plaatsvinden als twee derde van de leden aanwezig is.  Dit is tijdig gecommuniceerd, maar op 

deze ledenvergadering halen we dat aantal niet.   Daarom sluiten we nu om 10.30 uur de vergadering   Er is een 

tweede Algemene Ledenvergadering nodig om tot stemming over te gaan. De uitnodiging hiervoor is eveneens 

tijdig verzonden.  

 

Verstrekte bijlagen: 

- Programma vSKBN LEDENDAG 

- Volmacht 

- Bijlage 1 Notulen ALV 25 april 2019 

- Bijlage 2 Voorstel statutenwijziging 
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Notulen Algemene Ledenvergadering vSKBN  dd. 21 november 2019  

 

Vergadering 2 
 

Locatie:  Avonturenboerderij Molenwaard Groot-Ammers    

Datum:  21 november 2019: 10.30-12.00 uur  

 

Aanwezige bestuursleden: Corrie Reijnhout (secretaris), Meino Janszen (penningmeester), Talitha 

Visser (bestuurslid), Monique Verstraten (bestuurslid), Avinash Krishnasing (bestuurslid), Ibe Pelgrim 

(kandidaat bestuurslid) 

 

Notulist/secretariaat: Inger van der Laan 

 

Aanwezige leden:  82 deelnemers vertegenwoordigen 47 kinderboerderijen, 2 volmachten.   

(gedetailleerde lijst opvraagbaar bij het bestuur) 

  
1. Opening en vaststelling agenda 

Corrie opent de tweede vergadering. De leden gaan akkoord met de voorgestelde agenda.  

 

2. Vaststellen wijziging statuten (zie bijlage 2) 

Het voorstel tot wijziging is opgenomen in  bijlage 2 Voorstel Statutenwijziging en heeft betrekking 

op: 1. het opheffen van de werkwijze om te werken met werkgroepen en 2. Wanneer de vereniging 

wordt opgeheven, moet worden opgenomen dat eventueel vermogen ten goede komt aan een 

andere ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling.  

 

De leden gaan unaniem akkoord met de in bijlage 2 genoemde wijzigingen in de statuten. De bijlage 

is vooraf bij het verzenden van de agenda aan alle leden ter beschikking gesteld.  

 

3. Spelen op de kinderboerderij: tips en tricks (NUSO)    

Presentatie door Pauline van der Loo van Jantje Beton/NUSO 

NUSO zet zich in voor speeltuinen en ondersteunt deze. Nagenoeg alle speeltuinverenigingen werken 

met vrijwilligers. Jantje Beton wil meer en betere speelruimtes, ondersteunt en werkt ook met NUSO 

samen. Tegenwoordig wordt er minder buiten gespeeld dan vroeger. Jantje Beton stimuleert daarom 

het buiten spelen .  Buiten spelen heeft veel positieve effecten  op de ontwikkeling en gezondheid 

van kinderen, zo blijkt uit onderzoek. Voor kinderboerderijen liggen hier zeker kansen, omdat dit een 

plek is waar kinderen spelenderwijs kunnen kennis maken met dier en natuur, educatie en het is een 

veilige plek.  

 

De NUSO doet  aanbevelingen  voor het maken van speelplannen en het verwerven van inkomsten. 

Betrek vooral de kinderen hierbij , kijk in je omgeving  wie jouw droom deelt en maak met een  goed 

verhaal en een goed ontwerp. Voor het verwerven van inkomsten is het belangrijk om samen te 

werken met partijen die hetzelfde doel hebben. Bijdragen zijn mogelijk via de gemeente (financieel, 

in natura, in uitvoering of onderhoud), provincie (stimuleringssubsidies), Rijk (diverse projecten) , 

fondsen, sponsoring (specifiek doel werkt het beste), inzet vrijwilligers en crowdfunding. Ook bij 

Jantje Beton zijn er mogelijkheden, zoals de collecte (50% voor Jantje Beton en 50% voor eigen 



3 
Algemene Ledenvergadering vSKBN | 21 november  2019 
 

organisatie) en het leveren van de materialen voor het organiseren van b.v. een obstacle run.  

 

In de presentatie komen ook  veiligheid aan bod en wat nu eigenlijk de definities is van speeltuinen. 

Op het moment dat er sprake is van een permanente inrichting en meerdere toestellen, is er sprake 

van een speeltuin. Dit brengt ook verplichtingen met zich mee voor speeltoestellen, zoals controles 

en jaarlijkse inspecties. De presentatie  van Pauline van der Loo kun je binnenkort  terugzien op de 

website.  

4. Bestuurswijziging 

Volgens het rooster van aftreden zijn twee bestuursleden aftredend: Talitha Visser en Monique 

Verstraten. Talitha stelt zich herkiesbaar voor een tweede bestuurstermijn, Monique is niet 

herkiesbaar en zal dus afscheid nemen als bestuurslid. Ibe Pelgrim heeft na een periode van 

kandidaat bestuurslid besloten om zich in deze vergadering verkiesbaar te stellen. In zijn 

bestuursportefeulle houdt hij zich bezig met dieraangelegenheden. 

 

Het bestuur stelt voor Talitha en Ibe te benoemen tot bestuurslid. De leden gaan hiermee unaniem 

akkoord. 

 

De vergadering dankt Monique  voor haar inzet als bestuurslid.  

5. Uitwerking actiepunten thematafels 

Op de ledendag van 25 april 2019 hebben leden samen met bestuursleden een aantal thema’s 

besproken. Hieruit zijn de volgende prioriteiten en actiepunten naar voren gekomen: 

 

Prioriteit 1 (gereed op de ledendag 21 november 2019) 

- Wet- en regelgeving actualiseren: Maaike Peltenburg heeft dit uitgezocht aan de hand van het 

document keurmerk 2015 en geeft in het middagprogramma uitleg over de stand van zaken 

- Implementeren van de kwaliteitswaarborging: Als vSKBN willen we dat leden voldoen aan de 

wet- en regelgeving. Op dit moment verschilt dit per kinderboerderij en het heeft ook tijd en 

ondersteuning nodig dit te implementeren. Met meer duidelijkheid over wetten en regels 

kunnen we nu systematisch daaraan gaan werken. 

- Rookbeleid ‘Rookvrije kinderboerderijen’: Als vSKBN zijn we partner van de Alliantie Rookvrij 

geworden en als bestuur blijven we in communicatie met de leden over  het ‘rookvrij worden’ 

waar dat nog niet het geval is. Het aantal rookvrije kinderboerderijen neemt gelukkig nog steeds 

toe. Via de website volgt meer communicatie hierover 

- Digitaal stemmen mogelijk maken: Het is technisch mogelijk om leden ook digitaal te laten 

stemmen tijdens de ALV, dus dat is geregeld. Waarom nog niet digital stemmen nu? Wel dat 

vraagt om een paar spelregels en die moet het bestuur nog formuleren.   

 

Prioriteit 2 (medio 2020 gereed) 

- Workshops en collegiale bezoeken: Deze willen we medio 2020 inplannen. We merken dat er 

echt behoefte is aan het uitwisselen van ervaringen rond b.v. wet- en regelgeving.  

- Opleidings- en trainingsaanbod beschikbaar maken: Het bestuur is/gaat in gesprek met 

opleidingsinsitituten voor o.a. een aanbod tegen gereduceerd tarief. 

- Vraag- en aanbod rubriek dier op de website: Dit kan worden gerealiseerd 

- Leidraad crisiscommunicatie dierziekten 
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Prioriteit 3 (eind 2020 gereed) 

- Kwaliteitswaarborg geïmplementeerd en bevestigd met officieel bord:  Er zijn borden gemaakt 

met de tekt ‘Wij zijn lid van de vSKBN’, die kinderboerderijen kunnen ophangen als 

kwaliteitsbewijs. Het bestuur  zorgt dat dit bekend wordt bij de overheid.  

- Facultatieve aanvulling op de basiskwaliteit : Het publiceren op de locatie van specifieke 

kwalificaties of specialisaties  van een kinderboerderij naast de basiskwaliteit.     

- In gesprek over aparte categorie dierenweides of niet: In gesprek met de overheid over de 

definitie en de vraag of ze anders kijken naar een dierenweide dan naar een kinderboerderij. Ook 

moeten we uitzoeken of er voor dierenweides misschien andere wetten/regels gelden dan voor 

kinderboerderijen.  

 

Ingrid Elderson (De Kooi Rotterdam):We hebben met de kinderboerderijen in Rotterdam het 

keurmerk behaald. Deze moet worden hertoetst, maar dit is nog niet gebeurd. Corrie geeft aan dat 

de kwaliteitswaarborg net als het keurmerk aansluit bij de wet- en regelgeving. Veel zal nog in orde 

zijn. We zullen in gesprek met Rotterdam bezien hoe het keurmerk wordt uitgebreid met het nieuwe 

bord.  

 

6. WVTTK en rondvraag 

 Hans de Rijk (kinderboererijenactief) heeft aantal mededelingen over projecten: 

-  Alliantie rookvrije kinderboerderijen: Op dit moment zijn 173 kinderboerderijen rookvrij en  

35 bezig om rookvrij te worden. De ambitie is dat alle kinderboerderijen rookvrij worden. Vanaf 

augustus 2020 moeten ook alle schoolpleien rookvrij zijn. Dat zal ook betekenen dat er rookvrije 

stageplekken moeten zijn. Via Hans de Rijk is informatie te verkrijgen en ook ondersteuning 

mogelijk om rookvrij te worden.  

- Hans werkt aan het project ‘kom verhaal halen bij de kinderboerderij’ waarin de kinderboerderij 

meer toegankelijk wordt gemaakt voor mensen met een visuele beperking.  

- Kinderboerderijen kunnen aansluiten bij het landelijke project bijenlandschap. Meer informatie 

via Hans de Rijk en http://kinderboerderijenactief.nl/bijenlandschap/ 

 

Rondvraag: 

 

- Wouter Hendrikx (Wolfslaar, Breda): Vraagt wat de collegiale bezoeken inhouden. Corrie zegt dat 

hier geen vast format voor is, maar dat dit  ook door de boerderijen zelf kan worden ingevuld. 

Wouter stelt voor om bijvoorbeeld de boerderij op een bepaalde dag open te stellen voor een 

inspiratiebezoek voor collega-kinderboerderijen, die meer kunnen leren over bv. een bepaalde 

expertise die je hebt. De vSKBN faciliteert waar nodig en mogelijk bij dit soort initiatieven.  

- Dierenhoeve uit Noordwijk geeft aan dat zij eerder met hun boerderij een rondje hebben 

gemaakt langs een aantal kinderboerderijen om van te leren. Kinderboerderij Wijhe organiseert 

jaarlijks het bestuursuitje met bezoeken aan andere kinderboerderijen.  

- De regio’s CON en ZON doen een voorstel voor een bezoek aan elkaar.  

 

  

http://kinderboerderijenactief.nl/bijenlandschap/
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7. Sluiting 

Corrie sluit om 12.00 de vergadering en bedankt iedereen voor aanwezigheid en de positieve 

bijdrage aan de vSKBN. Het gaat de goede kant op met de vSKBN, ook al is de ‘ herbouw’ nog niet 

helemaal klaar. Namens alle deelnemers aan de vergadering bedankt zij ook de gastheer, de 

Avonturenboerderij voor de prettige ontvangst en de gastvrijheid en nodigt iedereen uit voor de 

lunch.  

 

 

Verstrekte bijlagen: 

- Programma vSKBN LEDENDAG 

- Volmacht 

- Bijlage 1 Notulen ALV 25 april 2019 

- Bijlage 2 Voorstel statutenwijziging  

 


