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Jaarverslag 2015 
 
B U U R T B O E R D E R I J  D E  N I J K A M P H O E V E  

VOORWOORD 
Een jaarverslag is voor vele verenigingen c.q. stichtingen een noodzakelijk kwaad. Het is een 

verplichting en daar hoor je aan te voldoen. Niet echter voor de Stichting Vrienden van De 

Nijkamphoeve. Wij willen juist aan iedereen die ons steunt laten zien dat er met hun (financiële) 

steun, hun inzet en enthousiasme een prachtige BuurtBoerderij overeind wordt gehouden. En dat 

allemaal dankzij vele vrijwilligers, sponsoren, fondsen en donateurs. 

In 2015 hebben 26.500 bezoekers onze BuurtBoerderij weten te vinden. Daarmee bestendigen wij ons 

bezoekersaantal. Dat betekent dat de boerderij in een behoefte voorziet. Door de nauwe contacten 

die we hebben met andere instellingen zoals het verpleeghuis Houtwijk, het verzorgingshuis 

Houthaghe, het ZKD, het Haga Ziekenhuis en het in 2015 vlak bij ons gevestigde Juliana 

Kinderziekenhuis is de BuurtBoerderij niet meer weg te denken uit de stadsdelen Escamp en 

Loosduinen. 

In het kader van de samenwerking met het Haga Ziekenhuis, het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis en 

het Ronald McDonald huis hebben wij bij de opening van het Juliana Kinderziekenhuis het 

knuffelkarakter Knuff aangeboden. Dit is één van de dierfiguren, die kinderen bij hun opname 

kunnen kiezen om tijdens hun verblijf bij zich te hebben. Een beeld van onze Knuff staat tegenover 

de balie van het Kinderziekenhuis. 

Een erkenning voor onze BuurtBoerderij is dat op het einde van het jaar wij werden verrast door de 

nominatie voor de Piet Vink prijs. De Nijkamphoeve won uiteindelijk de eerste prijs, een cheque van  

€ 3.000,00.  Een geweldig bedrag dat ere wie ere toekomt in de wacht is gesleept door al onze 

vrijwilligers, die actief zijn op de boerderij. Tevens werd bekend dat wij in 2016 in het bezit komen 

van de Gulden Klinker. Dat leverde een cheque op van € 1.000,00.  

Ook dit jaar is de boerderij door inzet van onze vrijwilligers, de donateurs, sponsors (bedrijven en 

fondsen) en de steun van het stadsdeel  een plek waar buurt- en stadsgenoten graag komen. U bent 

ook in 2016 van harte welkom. 

 
Joop van der Waart, voorzitter          Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve 
31 maart  2015      p/a Architect Berlagelaan 110 

2552 ZC Den Haag 

www.nijkamphoeve.nl 

info@nijkamphoeve.nl 
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ACTIVITEITEN 

Verzorging van de dieren  

 De eerste zorg voor de Stichting blijft het welzijn van de dieren. Hier is ook dit jaar veel aandacht 

voor geweest. Regelmatig zijn de hoeven bekapt van zowel de ezels als de geiten en schapen. Alle 

dieren hebben de benodigde vaccinaties, waaronder Q-koorts, gehad. Waar nodig is de veearts langs 

geweest voor consultatie en voorlichting.  

Bij de overname van de boerderij in juli 2012 is er voor 

gekozen om  niet met onze dieren te fokken. Voorlopig 

blijven wij bij dit standpunt om een aantal redenen: 

- Niet  voldoende deskundigheid bij onze beheerders bij 

het aflammeren. 

- Niet voldoende stalruimte voor uitbreiding van het 

dierenbestand met schapen en/of geiten 

- Nog niet toe zijn aan verjonging van de veestapel met 

als gevolg afstand doen van oudere dieren. 

Om educatieve redenen is er echter wel de wens om onze bezoekers met jonge dieren in contact te 

brengen. Gekozen is daarom  ook dit jaar voor tijdelijke uitbreiding van de veestapel met een aantal 

leenlammetjes die samen met hun schapenmoeders bij ons logeerden.  

Er was al enige tijd  dringend behoefte aan het uitbreiden van de kennis omtrent dierverzorging.  

Daarom heeft de stichting contact gezocht met het Lentiz college. Als resultaat hiervan geeft een 

docent van deze school onze 12 beheerders en assistent-beheerders sinds september een cursus 

dierverzorging van 20 weken. Deze cursus vindt plaats op onze eigen locatie. .  

Het verjongen van de veestapel in 2015 heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Er waren dit jaar 

geen gezondheidsproblemen bij de schapen en weinig problemen bij de geiten. 

In het voorjaar is onze gans Jozefien op datingvakantie gegaan naar Drenthe. Na 2 weken is zij 

teruggekomen met haar ‘vlam’ Flapper. 

De samenwerking met de dierenkliniek ‘De Vogelkelder’ verloopt nog steeds bijzonder goed. Het is 

voor ons heel makkelijk om met de kleine dieren voor een consult langs te gaan en het is voor de 

artsen eenvoudig om ons voor een consult te bezoeken. De lijnen zijn kort en direct en wij worden 

met raad en daad door twee vaste toegewezen artsen bijgestaan. Vanuit de boerderij zijn twee van 

de beheerders aangewezen als vaste contactpersonen voor beide artsen.  

We hebben dit jaar afstand moeten doen van één  van onze jonge konijnen. Dit konijn lag telkens 

buiten de groep en werd ook bij het voederen buitengesloten. Ondanks herhaalde pogingen van de 

beheerders werd dit probleem niet opgelost. Gelukkig hebben we voor haar een goed tehuis kunnen 

vinden bij een kinderdagopvang. Hier is zij gekoppeld aan een ander konijn en dat gaat gelukkig erg 
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goed. Omdat het koppelen van konijnen erg moeilijk blijft, is er besloten om het konijnenbestand 

voorlopig niet verder uit te breiden. 

Bij de kippen ontstonden er ook wat problemen. Wij hebben afscheid moeten nemen van een aantal 

Brahma’s, die in 2012 overgenomen waren, en door ouderdom zijn overleden. Deze kippen zijn 

vervangen door jonge dieren. 

Er zijn dit jaar geen wijzigingen in het geiten- en schapenbestand.  

Huidige stand veestapel: 

2 Ezels 
8 Schapen: 2 zwartbles, 2 melkschapen, 2 heideschapen, 2 bonte schapen 
8 Geiten: 3 bonte, 1 toggenburger, 1 nubische, 1 melkgeit, 2 kruising Bont/toggenburger 
2 Varkens 
4 Konijnen 
7 Cavia’s 
19 Kippen: 3 hollandse hoen, 3 kriel, 2 barnevelders, 6 brahma’s, 4 Cochin, 1 Wyandotte 
1 Kat 

2 Ganzen 

 

Sinds de overname in 2012 worden er GEEN afstandsdieren van particulieren aangenomen. Dieren die 

over het hek geplaatst zijn, worden opgehaald door de Dierenambulance. 

Vogelgriep 

Aan het  begin van het jaar hadden we nog steeds te maken met landelijke maatregelen om een 

verdere uitbraak van vogelgriep te voorkomen. De boerderij is een aantal weken gesloten geweest en 

de kippen en ganzen hebben een aantal weken opgehokt gezeten. Vooral voor onze twee witte 

ganzen was dit een vervelende maatregel. Zij zaten in de quarantainestal en konden dus niet lekker 

in de vijver zwemmen. De communicatie vanuit het RVO en de VSKBN over de te nemen maatregelen 

was vaak onduidelijk en verwarrend. Desondanks zijn we erin geslaagd om de juiste maatregelen te 

treffen en alle vrijwilligers en bezoekers goed te informeren. 

 

Onderhoud accommodatie  

De boerderij met alle opstallen, de grond en het groen vraagt veel 

onderhoud. In 2015 is er dan ook druk gewerkt aan de boerderij om alles in 

goede staat te houden. Met hulp van leerlingen van de Johan de Witt 

scholengroep zijn in de boerderij diverse schilderklussen gedaan. Door 

verschillende vrijwilligers is er hard gewerkt om het achterstallig 

onderhoud weg te werken. Hierbij moet worden gedacht aan het nodige 

verfwerk, zowel binnen als buiten de boerderij.  

Een lange wens is in 2015 in vervulling gegaan. Er is een vaste trap 

geplaatst naar zolder. Hierdoor was het voor de beheerders makkelijker 

om op zolder te komen. De kosten van de trap waren € 1.825,98. 
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Er is hard gewerkt aan de bouw van een stal voor de varkens. De kosten van deze bouw bedragen € 

1.208,15. De bouw is mogelijk gemaakt door een sponsoring actie van Basisschool Leyenburg in 2014.  

. Er zijn offertes aangevraagd voor het verbeteren en veilig maken van de elektrische installatie. In 

2016 wordt de installatie aangepast. Dit is mede ingegeven door een aanwijzing van de verzekeraar 

in relatie tot de opstalverzekering. 

In 2015 is een begin gemaakt met het ontwerpen van de uitbreiding. De uitbreiding bevat een 

‘huiskamer’ en keuken ten behoeve van het Theehuis. Er wordt tevens een invalidentoilet gemaakt 

en er komt een  kantoortje voor de administratie. 

 

Activiteiten 

Nationale Voorleesdag 

Op verzoek van de Openbare Bibliotheek Loosduinen hebben wij 

meegedaan aan de Nationale Voorleesdag. De kinderen konden 

genieten van het voorlezen door een van de vrijwilligers van de 

werkgroep kinderactiviteiten. Een mooie gelegenheid om onze 

BuurtBoerderij onder de aandacht te brengen, want ook wij 

organiseren regelmatig voorleesuurtjes op de boerderij. 

 

 

 

 

AEGON Vrijwilligersmarkt en klus dag 

In februari werden wij door AEGON gevraagd deel te nemen aan de vrijwilligersmarkt alwaar wij 

klussen hebben aangeboden voor de jaarlijkse vrijwilligersdag van AEGON. In april kwamen acht 

enthousiaste medewerkers van AEGON ons helpen met het beitsen van het kippenhok. Zij hebben 

genoten van een heerlijke boerenlunch en hebben in één dag het hele kippenhok in de beits gezet. 

NL Doet 

NL Doet was in 2015 in het weekend van 20 en 21 maart. Wederom hadden wij ons aangemeld om 

hieraan mee te doen. Op beide dagen is er keihard gewerkt. De ezelstal is opnieuw geverfd, er is 

nieuw hekwerk geplaatst en de zandbak is weer omgeschept. Voor alle klussers (acht personen) was 

een boerenlunch geregeld. De klussers die het hekwerk geplaatst hebben, hadden tevens voor 

sponsoring van de materialen gezorgd. Ook volgend jaar doen wij weer mee aan NL Doet. 

Nationale Pannenkoekendag 

Evenals in 2014 heeft De Nijkamphoeve meegedaan aan de Nationale Pannenkoekendag. In 

samenwerking met de Montessorischool Houtwijk en Zorgcentrum Houthaghe hebben leerlingen van 
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de Montessorischool pannenkoeken gebakken voor ouderen uit Zorgcentrum Houthaghe. De mensen 

hebben gesmuld van de pannenkoeken. Het was weer een geslaagde middag! 

Kinderkleedjes rommelmarkt 

Dit evenement werd in april georganiseerd. Kinderen kunnen op deze dag op een kleedje in de 

rechter wei hun 2e hands spullen verkopen. We hadden mooi weer, wat resulteerde in een grote 

opkomst.  

Schaapscheerfeest 

Begin mei organiseerden wij het traditionele schaapscheerfeest. De schaapscheerder was er weer om 

alle schapen van hun warme jas te ontdoen. Een leerzame activiteit, omdat de schaapscheerder veel 

informatie geeft over het scheren. Voor de kinderen waren er weer spelletjes te doen en ook konden 

zij weer knutselen en vilten. Ook de wolspinster was aanwezig en een vachtvilter. Meer dan 600 

mensen bezochten dit evenement.. Tijdens het schaapscheerfeest vond ook de officiële opening 

plaats van Hondensport Haaglanden. 

Bijensafari 

Onze Stichting is een samenwerking 

aangegaan met imkers Ed Smits en Soet 

Huijbregts. Er is een bijenstal gebouwd en de 

imkers hebben in mei, juni en juli 

bijensafari’s georganiseerd voor kinderen van 

5 tot en met 12 jaar. Deze zijn goed bezocht 

en de kinderen waren heel enthousiast. Er 

zijn speciale imkerpakken aangeschaft voor 

de kinderen, waardoor we zoveel mogelijk 

voorkomen dat kinderen geprikt worden. 

Bijen zijn erg belangrijk voor de natuur en 

wij zijn als Stichting dan ook ontzettend blij 

zo een kleine bijdrage te kunnen leveren aan 

het in stand houden van de bijenpopulatie. 

Daarnaast hebben de imkers de kinderen allerlei interessante bijenweetjes geleerd. Ook de 

bloementuin, naast onze kruidentuin, wordt meegenomen in deze vorm van educatie. De 

bijensafari’s worden in 2016 gecontinueerd. In augustus is de eerste Nijkamphoeve honing verkocht. 

Midsummer festival Wijkberaad Houtwijk en Zorgcentrum Houthage 

De Nijkamphoeve was op dit festival in juni wederom vertegenwoordigd met een informatiestand. 

Het festival werd goed bezocht. Onze vrijwilligers hebben geïnteresseerden van informatie voorzien, 

donateurs geworven en onze dieren en boerderij onder de aandacht gebracht.  

Wandel drie daagse 

In samenwerking met verpleeghuis Houtwijk organiseren wij ieder jaar de ontvangst van de Wandel 

driedaagse. Omdat de ontvangst en huldiging van de wandelaars dit jaar een beetje in het water 

viel, is de ontvangst noodgedwongen verplaatst naar het verpleeghuis. Wel hebben wij de ouderen 

voorzien van een lekker drankje.  
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Zomerfeest 

In samenwerking met verpleeghuis Houtwijk wordt 

jaarlijks een gezellig Zomerfeest gehouden. . De 

Nijkamphoeve had op haar erf kraampjes staan met 

druiven en groenten. Ook de imkers en De 

Nijkamphoeve zelf waren vertegenwoordigd met een 

stand. Voor de kinderen waren allerlei spelletjes 

uitgezet. De volksdansgroep heeft zowel gedanst op 

het erf van de boerderij als bij het verpleeghuis. In het 

verpleeghuis werden allerlei activiteiten georganiseerd 

zoals sieraden maken, luchtkussen, bingo, schminken 

enz.  Een geslaagde samenwerking. Ruim 400 

Hagenaars bezochten het Zomerfeest. 

Donateursdag 

Begin juli zetten wij onze donateurs in het zonnetje en bedanken wij hen voor hun niet aflatende 

steun aan onze boerderij tijdens de traditionele Donateursdag. De Hondenschool Hondensport 

Haaglanden waar wij een samenwerking mee hebben, was vertegenwoordigd met een kraam. De 

imkers organiseerden bij hun kraam een honingproeverij en tevens konden geïnteresseerden mee 

naar de bijenstal. Onze Stichting was vanzelfsprekend aanwezig met een kraam. Donateurs konden 

daar ons beleidsplan 2015-2017, communicatieplan, jaarverslag 2014 en kostenoverzicht inzien. Ook 

konden zijvragen stellen aan bestuursleden en zo informatie krijgen over de besteding van de 

gelden. 

Voor de kinderen waren er weer diverse spelletjes georganiseerd.. Er was een goede opkomst van 

onze donateurs (ruim 300 bezoekers). Dankzij de vrijwilligers van ons theehuis konden zij ook 

heerlijk genieten van een kopje koffie, thee, limonade, cake en een ijsje, aangeboden door onze 

Stichting. 

Open dag  

Dit jaar organiseerden wij tijdens onze Open dag in 

september geen veiling, maar een Fancy Fair met een 

Rad van Fortuin! We vierden het 3-jarig bestaan van 

de BuurtBoerderij. Het was voor de Stichting een 

aangename verrassing dat zoveel ondernemers prijzen 

hebben gedoneerd. Tevens hebben ondernemers zoals 

Paul Verhuurbedrijf weer tafels, stoelen, tafellakens 

enz. ter beschikking gesteld, zodat we de prijzen 

konden uitstallen en we meer mensen een zitplaats 

konden bieden. Bas Muijs was als ambassadeur van 

onze Stichting weer aanwezig om aan het Rad van 

Fortuin te draaien.  

Doordat we zoveel prijzen gedoneerd hebben gekregen, konden wij acht rondes draaien. De verkoop 

van de loten ging ontzettend hard. Het was een druk bezochte open dag. De pannenkoeken vlogen de 

deur uit. In totaal gebruikten onze pannenkoekbakkers meer dan negen pakken pannenkoekenmeel. 
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Onze imker verkocht de eerste Nijkamphoeve honing en was na deze dag bijna geheel uitverkocht. 

Deze dag hebben wij ook voor het eerst ansichtkaarten van De Nijkamphoeve verkocht.  Deze vonden 

gretig aftrek. Wij hopen zo weer een leuke nieuwe bron van inkomsten voor de boerderij te hebben 

geïntroduceerd.  

Het springkussen dat we voor de kinderen hadden geregeld was een groot succes. We overwegen 

daarom dit ook in 2016 te gaan neerzetten. In de boerderij konden de kinderen een zwaan knutselen 

of een kleurplaat van een zwaan inkleuren of daarmee heel creatief aan de slag gaan, allemaal onder 

begeleiding van onze vrijwilligers.  

Het theehuis ‘Onder de Linde’ werd bemand door een team van 4 vrijwilligers. Bezoekers en 

vrijwilligers hebben taarten, cakes, cupcakes en muffins gebakken die het theehuis weer kon 

verkopen. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Ook hier werd weer 

een leuke opbrengst mee behaald.  

Met een totale opbrengst van bijna € 1.900,00, was deze dag voor ons een ongeëvenaard succes. 

Dierendag 

Elke dag is dierendag op De Nijkamphoeve, maar op 4 oktober houden wij ons jaarlijks Dierendag 

buffet. In de rechter wei stond dit klaar voor onze dieren. Dankzij donaties van Albert Heijn en Eddy 

en Marry Polak Groente en Fruit kunnen wij dit elk jaar weer doen. Binnen in de boerderij kon er 

weer lekker geknutseld worden. En met dank aan Avonturia de Vogelkelder, konden wij de kinderen 

laten grabbelen in de grabbelton! Ook bij deze activiteit waren de weergoden ons goed gezind, 

waardoor er veel bezoekers aanwezig waren om dit feest mee te maken. (bijna 300 bezoekers) 

Halloween 

In de weken voor Halloween kon er op de boerderij geknutseld worden. Door onderbezetting op de 

boerderij en de opheffing van Scoutinggroep PéPé, konden wij dit jaar helaas geen grote activiteit 

organiseren. Wel werden de twee gezellige knutselmiddagen goed bezocht. Onze kleuterjuf Sylvia 

had een drietal leuke dingen bedacht voor de kinderen om te maken. Vooral het maken van een spin 

was een grote hit! 

Sinterklaasfeest 

Ook dit jaar bezocht Sinterklaas met zijn Pieten weer 

de boerderij. Er hadden zich 26 kinderen opgegeven 

en voor elk kind was er een cadeau! De Sint en zijn 

Pieten werden met gezang binnengehaald en nadat 

Sinterklaas en de Pieten weer waren vertrokken, 

hebben de vrijwilligers de kinderen verwend met 

limonade en chocolademelk en uiteraard wat lekkers! 

De kinderen konden daarna een mijter knutselen, taai 

taai versieren, met marsepein een varkentje maken of 

een van de spelletjes doen die in de boerderij was 

uitgezet. Het was weer een geslaagd Sinterklaasfeest! 
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Tijdens de schoolvakanties werd er steeds een kleine activiteit georganiseerd, van knutselen tot 

kleuren. Doordat De Nijkamphoeve afhankelijk is van de beschikbaarheid van haar vrijwilligers, 

komen wij wel eens handen tekort, maar door inspanning van de aanwezige vrijwilligers lukt het ons 

toch iedere keer weer iets leuks te organiseren. Dit blijkt ook uit de veelal zeer positieve feedback 

die wij ontvangen van bezoekers (zowel via social media als in persoonlijke gesprekken). Wij zijn van 

mening dat de georganiseerde activiteiten een succes zijn geweest en zullen deze in 2016 

voortzetten en eventueel nieuwe, leuke activiteiten verzinnen en organiseren. 

 

Tuinen 

Bij het verhuren van de hobbytuinen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de regels en 

voorwaarden die door de gemeente worden gehanteerd. Alleen heeft de Stichting ervoor gekozen om 

de tuintjes het hele jaar door te verhuren met stilzwijgende verlenging, tenzij vooraf schriftelijk is 

opgezegd. De tuintjes zijn 25 m2 groot. Alle 96 kavels zijn verhuurd. 

Om de huurders van dienst te kunnen zijn, is tuingereedschap aangeschaft en staat er een blokhut 

om het gereedschap in op te bergen. Zowel het toegangshek als de blokhut zijn beveiligd met een 

cijferslot. De code van het cijferslot wordt jaarlijks gewijzigd. Verder staat  er een container voor 

het restafval.  

Omdat er klachten waren over diefstal werd  met ingang van 2015 aan iedere huurder een 

zogenoemde Tuinkaart verstrekt. Degenen die niet in het bezit zijn van deze kaart zullen worden 

verzocht het complex te verlaten.  Omdat de composthoop ernstig was vervuild, is deze geheel 

verwijderd en is gestart met het aanleggen van een nieuwe composthoop.  Er is een werkgroepje 

opgericht dat maandelijks onderhoudswerkzaamheden verricht op het tuincomplex en de 

composthoop gaat onderhouden. 

 

De kruidentuin is inmiddels volledig ingericht, het voorste deel met kruiden en het achterste deel 

met bijenvriendelijke bloemen. Om te voorkomen dat de planten worden gestolen is besloten om de 

kruidentuin niet toegankelijk te maken voor het publiek. De kruiden worden deels in het theehuisje 

en deels aan derden verkocht. 

 

Onder de Linde 

Het Theehuis ‘Onder de Linde’ wil het voor de bezoekers van 

de BuurtBoerderij De Nijkamphoeve mogelijk maken om in 

een rustige en ontspannen sfeer elkaar te ontmoeten onder 

het genot van een heerlijk kopje thee en of koffie, geholpen 

door een klantvriendelijke bediening. Dit is in 2015 zonder 

meer gelukt. Mede door de hulp van 25 enthousiaste 

vrijwilligers is er een omzet bereikt van € 8.580,84. Dit 

resulteerde in een afdracht aan de stichting van € 6.230,93. 

Het doel van de vrijwilligers van het theehuis om € 6.000,00 

te kunnen overmaken is ruim waargemaakt. Het theehuis is open geweest van 1 april tot en met 1 
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november 2015. Ook op feestdagen en bij activiteiten was het theehuis geopend. In totaal is het 

theehuis 121 dagen open geweest.  

Het assortiment is in 2015 uitgebreid met biologische sapjes van Schulp. De zelfgemaakte taarten en 

cakes hebben weer gretig aftrek gevonden. Ook de zelfgemaakte tosti’s en pannenkoeken waren een 

succes. Door de goede resultaten streeft de ploeg vrijwilligers ernaar om in 2016 ook op 

vrijdagmiddag open te zijn. 

 

Educatie 

De Nijkamphoeve organiseert boerderijlessen om 

de kleuters van de buurtscholen (groep 1 en 2) 

kennis te laten maken met de dieren en planten 

op de boerderij. De vrijwilligers van de 

werkgroep kinderactiviteiten vertellen hen hoe 

ze de dieren moeten benaderen, verzorgen en 

wat de dieren wel en niet mogen eten. Ook 

vertellen ze welke gereedschappen er op een 

boerderij worden gebruikt. Tevens leren de 

kinderen welke  producten  de dieren leveren”’ 

en wat wij mensen er van gebruiken of wat we  

er van maken en of eten. Er is aandacht voor 

hygiëne. In 2015 is er tevens een les ontwikkeld 

voor groep 3. Deze groep kan in het voorjaar al 

lezen en schrijven dus is de les uitgebreid met een werkblad om notities op te maken. Ook gaan zij 

het terrein af voor een kleine speurtocht. Deze les is afgelopen jaar twee keer gegeven. De lessen 

worden gegeven in de Knuffelweide en zoals gezegd verzorgd door vrijwilligers van de werkgroep 

kinderactiviteiten. Na afloop krijgen de kinderen een diploma dierenverzorging en een tekenblad 

voorzien van een kader met boerderijdieren mee naar school. In totaal hebben wij op De 

Nijkamphoeve 12 klassen mogen ontvangen. Ieder bezoek/les kost 25 euro per groep. Bestaat de 

groep uit meer dan 25 kinderen dan komt er voor ieder kind 1 euro bij. 
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PUBLICITEIT 
Ook in 2015 is er veel communicatie over en publiciteit voor De Nijkamphoeve geweest. 

Communicatie is voor een stichting als de Vrienden van De Nijkamphoeve dan ook onmisbaar. Zo 

vindt er communicatie plaats naar de vrijwilligers, naar de omliggende wijken, naar donateurs, 

sponsors en fondsen en naar de gemeente. Om dit goed uit te voeren wordt er gewerkt met een  

communicatieplan. 

Doelstelling is om door middel van: 

• tijdige en accurate informatieverstrekking aan de doelgroepen, 

• het openen en onderhouden van interactieve communicatiekanalen, 

• het creëren van een coöperatieve sfeer binnen de stichting én  

• het zorg dragen voor een coöperatieve sfeer tussen de stichting en doelgroepen, 

bij te dragen aan het kweken van draagvlak en een positief imago voor De Nijkamphoeve. 

Op basis van het communicatieplan is publiciteit en communicatie uitgevoerd. 

 

2015 was een jaar met vele activiteiten en persmomenten. Er waren diverse heuglijke momenten die 

veel publiciteit opleverden en die bijdroegen aan een positief imago en een gevoel van trots onder 

de vrijwilligers. Zo wonnen we dit jaar een Lenteprijs voor het project Plezier met je huisdier, 

ontvingen we een Gulden Klinker en wonnen we de Piet Vink Prijs. Onderstaand een overzicht van 

activiteiten in het kader van PR en communicatie.  

PERSBERICHTEN 

In totaal werden er in 2015 dertien persberichten verzonden. De onderwerpen waren o.a.:  

 NL Doet levert fantastische sponsoractie op voor De 

Nijkamphoeve. Een bericht over de medewerkers 

van TRI Bouw die kwamen klussen en ook nog ervoor 

zorgden dat het materiaal gesponsord werd.  

Dit leverde plaatsing op in de Zuidwester krant.  

 ´Nijkamphoeve nog leuker dankzij Hondensport 

Haaglanden´ (plaatsing met foto in het AD) en 

artikelen in de Posthoorn, de Loosduinse Krant en de 

Zuidwester krant. 

 ´Spelen is plezier voor mens en dier´ over de 

Kinderboerderijen Actief Toer met o.a. plaatsing in Zuidwester krant en Loosduinse Krant 

 ´Nijkamphoeve wint Piet Vink prijs´; dit bericht leverde plaatsing op in alle kranten in onze 

regio, inclusief het AD en de facebookberichten werden veelvuldig gedeeld door websites van 

wijkverenigingen in de omgeving (Houtwijk en Leyenburg). 

Daarnaast de bekende persberichten om activiteiten aan te kondigen, zoals het Zomerfeest, het 

Schaapscheerderfeest, de Donateursdag, de Open dag en Werelddierendag. 

Rond pannenkoekendag was er publiciteit bij Omroep West waarbij een lid van de werkgroep 

communicatie, vergezeld van versgebakken pannenkoeken,  in de studio werd geïnterviewd bij het 

programma Debby en haar mannen. Onze voorzitter werd later dat jaar nog door Omroep West 

geïnterviewd in het kader van de Open dag.  
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Een voor de stichting Vrienden van De Nijkamphoeve belangrijk moment was het uitreiken van een 

cadeau aan de directie van het Juliana Kinderziekenhuis. Het ziekenhuis verhuisde in 2015 naar een 

nieuw pand aan de Leyweg. Als goede buur wilde de stichting – mede om meer samenwerking tussen 

boerderij en ziekenhuis tot stand te brengen – dit heuglijke feit niet zomaar voorbij laten gaan. Het 

cadeau werd tijdens een feestelijke plechtigheid door het bestuur aan de directie van het ziekenhuis 

overhandigd. Helaas was hier weinig publiciteit over in de media, waarschijnlijk omdat er andere 

activiteiten op dat moment voor het Haga Ziekenhuis belangrijker waren.  

ARTIKELEN 

Voor ieder nummer van Houtwijk Nieuws, de periodiek van het wijkberaad Houtwijk, werd een 

artikel over het reilen en zeilen op onze boerderij aangeleverd.  

FLYERS 

Dit jaar werd er voor het eerst aan de Kinderboerderijen Actief Toer meegedaan en dit werd 

gecombineerd met een crowdfunding actie met Voor je Buurt. Voor deze actie werd een speciale 

flyer ontwikkeld en in de omliggende wijken verspreid. De opbrengst van de crowdfunding actie werd 

verdubbeld door Fonds 1818. 

ANSICHTKAARTEN 

Ons nieuwe lid van de werkgroep communicatie, Kristina van 

Warmenhoven, maakte prachtige foto’s van de dieren op de 

boerderij, waardoor we  twaalf unieke ansichtkaarten konden laten 

maken. Deze werden voor een gereduceerd bedrag gedrukt en 

verkocht voor 50 cent per stuk of per set van 12 voor 6 euro. De 

kaarten zijn een groot succes. Alle 500 kaarten zijn uitverkocht. 

 

NIEUWSBRIEVEN 

Ook dit jaar verschenen weer de nodige Nieuwsbrieven zowel in digitale als papieren versie. In totaal 

verschenen er twee papieren nieuwsbrieven en vier  digitale nieuwsbrieven. In 2015 brachten we zes 

vrijwilligers nieuwsbrieven uit om zo de vrijwilligers beter te informeren over en te betrekken bij 

alle activiteiten op de boerderij. In ieder nummer werd een vrijwilliger van de maand geïnterviewd, 

niet alleen om deze persoon (of personen) in het zonnetje te zetten maar ook om de andere 

vrijwilligers nader te laten kennismaken met deze vrijwilliger.  

PRESENTATIES 

In het kader van de nominatie voor de Piet Vink Prijs mocht De Nijkamphoeve zich presenteren voor 

een publiek van (oud) ambtenaren van de Gemeente Den Haag. De reeds bestaande presentatie werd 

aangepast en op een zo overtuigende wijze gepresenteerd dat het ons de Piet Vink Prijs opleverde. 

Daarnaast werd er een presentatie met succesmomenten van het jaar 2015 gemaakt voor het 

Vrijwilligersbuffet. Dit werd in november georganiseerd om de vrijwilligers te bedanken voor hun 

inzet voor de boerderij.  

STANDJES OP MARKTEN OF BIJ BEDRIJVEN 

Op diverse plaatsen was De Nijkamphoeve aanwezig met een stand, zoals bij de Bouwmaat en bij de 

Aegon Vrijwilligersmarkt. 
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SOCIAL MEDIA 

Facebook is nog steeds het belangrijkste communicatiemiddel voor de boerderij. In juni bereikte 

onze pagina de mijlpaal van 500 likes. Eind 2015 waren dit er alweer 540. Facebook is zo een 

belangrijk communicatiemiddel voor De Nijkamphoeve. Met name de berichten over de dieren (zeker 

als er een filmpje bij staat) doen het erg goed. Ook een bericht waarin aandacht werd besteed aan 

onze jeugdige vrijwilliger Renee den Hollander die een jeugdlintje kreeg van de gemeente Den Haag 

vanwege haar verdiensten als vrijwilliger, leverde veel likes op.  

Twitter wordt ook met een zekere regelmaat ingezet, met name om succesjes van de boerderij 

onder de aandacht te brengen. De twitterberichten worden vaak gedeeld door bijvoorbeeld de 

Samenwerkende Kinderboerderijen of door andere (Haagse) kinderboerderijen. 

Voor de website van De Nijkamphoeve wordt medio 2015 contact gelegd met Henk Oosterhuis van 

The Online Factory. De website wordt door hem allereerst geactualiseerd en opgefrist en daarnaast 

aangepast in een vorm waarmee er weer mee gewerkt kan worden. Met Henk hebben we eindelijk 

weer een webbeheerder, waardoor de website nieuw elan krijgt. Alleen de adoptiepagina blijft nog 

een punt van aandacht. 

EXTERNE PR 

Regelmatig worden positieve acties van de boerderij door mensen die ons een warm hart toedragen 

naar buiten gebracht via een eigen Twitterbericht, de websites Den Haag Direct en Haagse Dingen en 

facebookpagina´s van de omliggende wijken. Ook onze ambassadeur Bas Muijs twittert over 

bijzondere gebeurtenissen op de boerderij of deelt twitterberichten die door de boerderij worden 

uitgestuurd.  

EXTERNE CONTACTEN 
Sponsoren zijn onmisbaar voor de BuurtBoerderij, die zonder 

overheidssubsidie, met onbetaalde vrijwilligers een voorziening  wil zijn voor 

bezoekers van alle leeftijden. . 

Wij danken dan ook de navolgende sponsoren, die zich ook in 2015 met ons 

verbonden voelen. 

BEWONERSVERENIGING ’T KLEINE HOUT; DIERENKLINIEK DE VOGELKELDER; 

ESSO ZUIDERPARK B.V.; GAMMA DEKKERSHOEK; HAGA ZIEKENHUIS DEN HAAG; 

HONDENSCHOOL HAAGLANDEN; K RENTOOL; RF SYSTEMS; VERPLEEGHUIS 

HOUTWIJK; WAUBEN PRODUCTIE BV;  WIBU AUTOSCHADE B.V.; WIJLING 

ASSURANTIËN;  MCDONALD’S LOOSDUINEN; THE ONLINE FACTORY.  

Een aparte vermelding verdient wederom dierenarts Dirk Becking van de dierenkliniek De 

Vogelkelder, die ons kosteloos bijstaat bij de verzorging van onze dieren. Dierenarts Marian Mensink 

is hierbij onze steun en toeverlaat. 

Notaris kantoor Heemskerk & Feijen ondersteunt ons met gratis juridische adviezen. 

Dierenambulance Den Haag en kleindierencentrum Het Knaaghof zijn onmisbaar voor een 

kinderboerderij.    
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Een belangrijk extern contact is de belangenvereniging bedrijven ZKD (Zichtenburg. Kerketuinen. 

Dekkershoek). 

Het belang van deze steun bestaat niet alleen uit sponsoring door diverse bedrijven, maar ook uit de 

diverse meetings die worden georganiseerd (wij hebben van de vereniging een gratis lidmaatschap 

gekregen). Dit biedt ons de gelegenheid om  in contact te komen met diverse soorten bedrijfstakken 

en de uitwisseling van gegevens helpt de boerderij bij haar verdere ontwikkeling. 

Er is dit jaar veel contact geweest met het stadsdeel Escamp. Op stadsdeelniveau worden steeds 

meer gemeentelijke zaken besproken en uitgevoerd. 

Door de drukke werkzaamheden rond de nieuwbouw van het Juliana Kinderziekenhuis en het Ronald 

McDonaldhuis zijn de samenwerkingsbesprekingen op een laag pitje gezet. In 2016 zal dit weer 

opgepakt gaan worden.  

De Nijkamphoeve neemt actief deel aan het overleg  van de SOK (Stichting Ondernemende 

Kinderboerderijen).   

 

INTERNE ORGANISATIE 
Het bestuur bestaat thans uit 4 personen en wordt ondersteund door een vrijwilliger die de notulen 

verzorgt van de vergadering en de digitale archivering voor haar rekening neemt. Het bestuur is 7 

keer bij elkaar geweest. Het bestuur is nog op zoek naar een secretaris, bij voorkeur een vrouw. 

 

Naast de voorzitter kent het bestuur een secretaris en een penningmeester en 2 leden. Het bestuur 

heeft een vijftal werkgroepen in het leven geroepen om de dagelijkse gang van zaken in goede banen 

te leiden. Zo is er een werkgroep Communicatie die de contacten met de omgeving en de media in 

goede banen leidt. De werkgroep kinderactiviteiten zorgt voor het organiseren van boerderijlessen 

en het Sinterklaasfeest en organiseert de activiteiten voor kinderen tijdens evenementen. De 

werkgroep Activiteiten organiseert de diverse dagen, zoals Schaapscheerfeest, Zomerfeest, 

Donateurdag en Open Dag. De werkgroep Dierenwelzijn zorgt voor de gezondheid van de dieren en 

bekijkt waar eventueel nieuwe aanwas nodig is. De werkgroep Accommodaties zorgt voor de 

opstallen en de gronden daaromheen. De werkgroep Tuinen is opgericht om de hobbytuinen en de 

kruidentuin te begeleiden. 

 

De Stichting kan rekenen op zo’n 70 vrijwilligers. De meeste daarvan zijn incidenteel en op afroep 

inzetbaar, doch een aantal vrijwilligers komt structureel wekelijks een handje helpen. De Stichting 

kan nog wel meer van deze enthousiaste vrijwilligers gebruiken. De vaste vrijwilligers zijn vooral 

bezig met de verzorging van de dieren. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich inzetten voor  het in 

goede staat houden van de accommodatie. Verder beschikken we over vrijwilligers met bijzondere 

kennis die dan ook dankbaar voor de Stichting wordt ingezet. Zo is er een vrijwilliger die ons helpt 

met het werven van subsidies en sponsors. Drie (oud) onderwijzeressen verzorgen voor de Stichting 

boerderijlessen voor de onderbouw van de basisschool en een accountant doet de jaarrekening en 

helpt ons om de administratie goed op orde te houden. 

 



Jaarverslag 2015 

 

Pagina 17 

Voor het aanwezig zijn van voldoende handjes op de boerderij doet de stichting ook een beroep op 

instellingen zoals Middin en Reakt. Wekelijks komen cliënten van deze instellingen ons helpen met 

het schoonhouden van de boerderij en de weiden. Ook de Johan de Witt scholengroep en het 

Mondriaan College leveren leerlingen die voor hun werkstage onderhoudsklusjes doen op de 

boerderij. Daarnaast weten studenten en scholieren onze boerderij te vinden voor een werk- of 

maatschappelijke stage. 

 

VRIJWILLIGERS 
De vrijwilligers zijn de motor van onze stichting. Zonder hen kan de BuurtBoerderij niet bestaan. 

Thans hebben we 70 vrijwilligers waarvan zo’n 50 oproepbaar zijn voor allerlei activiteiten zoals de 

feesten maar ook voor het Theehuis. Zo’n 20 vrijwilligers zijn structureel bezig met de 

BuurtBoerderij. Die besteden wekelijks uren, dagdelen dan wel hele dagen aan het in stand houden 

van de BuurtBoerderij. Een belangrijke groep zijn de (assistent) beheerders. Om deze groep 

professioneler te laten werken is er met Lentiz een praktijkgerichte cursus dierenverzorging opgezet. 

In twintig lessen krijgen de beheerders onderricht in het voeren, verzorgen en houden van dieren. 

In 2015 heeft een bestuurslid de taak gekregen om de vrijwilligers te begeleiden en voor hen de 

spreekbuis te zijn in het bestuur. Binnen onze stichting wordt gewerkt met 

vrijwilligersovereenkomsten, en worden vanwege de veiligheidsregels de beheerders voorzien van 

veiligheidskleding en schoeisel. 

Elk jaar wordt er voor de vrijwilligers een feest gegevens om hen te bedanken voor hun inzet voor de 

BuurtBoerderij. 

 

FINANCIËN 
De stichting ontvangt zijn inkomsten voor de exploitatie uit donaties, adopties, sponsoring en 

opbrengsten vanuit het theehuis en vanuit de activiteiten. Voor 2015 was een bedrag begroot van € 

39.000.  

Door slim gebruik te maken van onbetaalde krachten, het lenen van materiaal en door zuinig om te 

gaan met de beschikbare middelen hebben we de kosten laag kunnen houden. De exploitatiekosten 

waren € 35.500. De inkomsten bedroegen  € 46.500.  

De belangrijkste kostenposten voor de boerderij zijn: 

• Dierenverzorging   € 10.000 

• Huisvesting en onderhoud €   9.000 

• Organisatie en promotie  €   5.500. 

De bedragen zijn afgerond. Voor een exact overzicht wordt verwezen naar het financieel jaarverslag. 

Waar het gaat om de opbrengsten zien we een verdere terugloop van de donaties ondanks een 

flyeractie in het voorjaar om donateurs te werven. Waar we in 2014 nog 200 donateurs hadden, 
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hebben we in 2015 nog maar 150 betalende donateurs. Echter de inkomsten uit sponsoring en andere 

inkomsten uit horeca verkoop, acties en prijzen zorgen ervoor dat de inkomsten ook in 2015 de 

uitgaven overstijgen. 

De uitgaven zijn beheersbaar gebleken, echter een tweetal onderdelen zijn negatief. De kosten voor 

het beheer van de hobby tuinen werd negatief beïnvloed door het ruimen van een vervuilde 

composthoop. Daarnaast zijn de kosten voor organisatie duurder geworden doordat het beheer van 

de website over is gegaan van een vrijwilliger naar een professionele webbeheerder. Dit was niet 

voorzien. De stichting heeft in 2015 een cadeau gegeven bij de opening van  het nieuwe Juliana 

Kinderziekenhuis die niet in de begroting was voorzien. Helaas hebben we geen subsidie kunnen 

binnenhalen voor de nieuwe trap naar zolder, waardoor deze kosten drukten op de begroting van 

2015. 

Er is in 2015 geïnvesteerd in de scholing van de vrijwilligers door een cursus te laten geven in 

dierverzorging. Daarnaast is in de veiligheid geïnvesteerd door het aanschaffen van bedrijfskleding 

en schoeisel. 

Vanuit de overige inkomsten is een reservering gedaan om in het komend jaar het achterstallig 

onderhoud verder in te lopen. Tevens wordt een reservering gepleegd voor een mogelijke uitbreiding 

van de BuurtBoerderij op langere termijn. 

De verwachting is dat in 2016 een flinke stap wordt gezet in het realiseren van een uitbreiding van 

de boerderij. Het ontwerp is nagenoeg gereed en de inspanning om financiering te bemachtigen kan 

in 2016 worden gestart. Uit een milieu inspectie uit november 2015 blijkt dat er nogal moet worden 

geïnvesteerd in het verbeteren van de veiligheid rond de propaangastank. Er wordt overwogen om 

een investering te doen in een duurzame energie voorziening waardoor de propaangastank kan 

worden afgestoten. In 2015 is het op bepaalde momenten spannend geweest of we de boerderij 

voldoende konden bemensen. Dit had ertoe kunnen leiden dat de boerderij op bepaalde dagen de 

deuren gesloten had moeten houden. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen gaan we 

een samenwerking aan met een detacheringsbureau voor agrarisch personeel. 

De jaarrekening voor 2015 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 16 maart 2016. 

 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
Vrijwilligers van de BuurtBoerderij De Nijkamphoeve, Sponsoren, Donateurs, Adoptanten van onze 

dieren en mensen en bedrijven, die ons incidenteel zowel materieel als immaterieel steunen, 

BRAVO!!!! 

Ook 2015 was voor de boerderij een geweldig jaar dank zij uw inspanning. 

Dierenkliniek De Vogelkelder, met Marian Mensink, dierenarts en haar assistenten, bewaakt samen 

met onze beheerders het dierenwelzijn en de gezondheid van de dieren. 

Hondensport Haaglanden heeft dit jaar een uitbreiding gekregen met een weide voor sport en spel. 

Wij zijn daar heel blij mee. Een aanwinst voor het Florence Nightingale Park. 
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De beide imkers Ed Smit en Soet Huijbregts verzorgen hun bijenvolken zo goed dat wij dit jaar de 

eerste echte Nijkamphoeve honing konden verkopen. 

Door al deze inspanningen en sympathieke ondersteuning vond het publiek, oud en jong, in grote 

getale onze boerderij. 26.500 bezoekers, die de Nijkamphoeve graag bezoeken vanwege de sfeer en 

daarnaast graag gebruik maken van ons theehuis “Onder de Lindeboom”, wat tevens een geweldig 

bedrag oplevert voor onze exploitatie. 

Het bestuur kijkt vooruit en is niet alleen bezig met de dagelijkse gang van zaken, maar ziet ook dat 

al onze vrijwilligers steeds een jaartje ouder worden. Het is dan ook noodzakelijk dat zeker voor de 

beheerders en assistent beheerders(zij openen en sluiten de boerderij en verzorgen de dieren) er 

continu gezocht wordt naar jongere beheerders, die dan op termijn de ouderen kunnen vervangen. 

Die aandacht en werving geldt ook voor de sponsoren en donateurs. 

Een heuglijk punt in 2016 is ons veertig jarig bestaan. 

 

 


