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1. Inleiding
Het jaar 2020 is het vijfde jaar dat het bestuur van ‘Stichting kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof’ het
beheer voert over de kinderboerderij en de waterspeeltuin in Tanthof. De Stichting heeft 5 jaar geleden deze
mooie plek overgenomen van de Gemeente Delft, die deze voorziening in het kader van bezuinigingen wilde
afstoten.
In 2019 kwam het nieuws dat de gemeente Delft een plek zoekt voor een grote centrale school voor de zes
basisscholen in de wijk Tanthof. Na een haalbaarheidsstudie bleef uiteindelijk alleen de locatie van de
kinderboerderij en de waterspeeltuin én de aangrenzende kindertuin “de Boterbloem” over. Dit nieuws heeft de
nodige onrust maar ook acties opgeleverd bij het bestuur, de vrijwilligers en andere belanghebbenden. Zie ook
hoofdstuk 2 over deze ‘scholenschuif’.
De Stichting is opgericht voor het behoud van een goede en zoveel mogelijk
gratis voorziening (de kinderboerderij en de waterspeeltuin) voor alle
Delftenaren en mensen in de directe omgeving van Delft. Mensen kunnen
elkaar hier ontmoeten en recreëren in een rustgevende mooie natuur met oude
bomen en een cultuurhistorische boerderijstal. En natuurlijk met verschillende
dieren om zich heen. Heel veel volwassenen en kinderen maken al jaren gebruik
van deze mogelijkheden (ongeveer 40.000 bezoekers in 2019). Het exacte
aantal is in 2020 niet goed te herleiden vanwege de coronacrisis.
De kinderboerderij heeft een groep van 40 – 50 regelmatig aanwezige
vrijwilligers die vele taken uitvoeren. Voorbeelden van deze taken zijn:
verzorgen van dieren, schoonmaken van de dierenverblijven; schoonspuiten
van de waterbaan; grasmaaien en groenonderhoud; onderhoud plegen aan
gebouwen en speeltoestellen; activiteiten t.b.v. kinderen organiseren;
versnaperingen verkopen in de horeca; enz. Deze grote groep vrijwilligers heeft
een zeer grote bijdrage geleverd aan het plezier van bezoekers.
Het jaar 2020 was ook het jaar van de coronapandemie.
Vanaf maart is de kinderboerderij diverse malen deels of
geheel gesloten geweest voor korte of langere tijd. Als we
weer open konden gaan, moesten bezoekers zich aan
wisselende strikte condities houden zoals: een maximaal
aantal bezoekers, 1 ½ m afstand houden, zich van tevoren
inschrijven via een website, zich aan looproutes houden
die uitgezet waren met behulp van strobalen en roodwitte linten. De boerderijstal, waar o.a. de cavia’s,
konijnen en de toiletten zijn, was dicht. De toiletten op de
waterspeeltuin konden na de strengste lockdown gelukkig
wel weer open voor publiek.
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In 2020 heeft de Stichting wederom verschillende fondsaanvragen gedaan, waarbij we bijdragen kregen van o.a.
lokale fondsen. De activiteitenagenda, die bestond uit bijna maandelijks een activiteit voor kinderen, kon
vanwege de corona grotendeels niet doorgaan. Er zijn enkele alternatieve activiteiten ontwikkeld in de loop van
het jaar, waarmee we het contact met de bezoekers en de kinderen hebben kunnen vasthouden. Zie ook onze
website www.kinderboerderijtanthof.nl en Facebook en Instagram.
In dit jaarverslag geven we een beeld van het bijzondere jaar 2020 en bedanken we de vrijwilligers en donateurs
voor hun inbreng in tijd en/of geld.

2. Scholenschuif
De gemeente Delft heeft in juli 2019 een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd naar mogelijke locaties voor
een grote gemeenschappelijke basisschool in Tanthof. Dit betrof: het Abtswoudsepark en de locatie van de
kinderboerderij met waterspeeltuin én kindertuin ‘de Boterbloem ‘. Deze megaschool moet aan 1100 leerlingen
onderdak bieden. In 2020 liep dit traject door, met in november 2020 de publicatie van het rapport van
architectenbureau NOHNIK. Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 en 2020 weergegeven.
Ontwikkelingen in 2019
In 2019 is er veel gedaan om het belang van het voortbestaan van de kinderboerderij te benadrukken. Zo zijn
leden van alle gemeenteraadsfracties uitgenodigd om deze bijzondere plek te bekijken. Ook is er ingesproken op
de gemeentelijke Commissievergadering Sociaal Domein en Wonen om aandacht voor een alternatief plan te
vragen in deze studiefase. Er is namelijk een goed alternatief plan ontwikkeld: een nieuwe school in Tanthof Oost
én een nieuwe school in Tanthof West op de plekken waar de basisscholen nu staan.
Haalbaarheidsstudie in 2020
In 2020 heeft de kinderboerderij meegewerkt aan de haalbaarheidsstudie die door de gemeente is opgezet.
Hiervoor heeft de kinderboerderij in 2019 tot en met de start van 2020 een programma van eisen opgesteld voor
mogelijke verhuizing, waarin dezelfde hoeveelheid grond en faciliteiten is gevraagd. De studie door NOHNIK zou
rond april een eerste concept aanleveren, maar dit werd door corona vertraagd. De kinderboerderij is op geen
enkele manier inhoudelijk bij de haalbaarheidsstudie betrokken tot de dag van publicatie.
Op 5 november 2020 heeft de gemeente het rapport van ontwerpbureau NOHNIK gepubliceerd. De ontwerpers
gaven daarin zelf aan “dat het gevraagde programma fors is ten opzichte van de beschikbare kavel”. De locatie
Abtswoudsepark is afgevallen, maar voor de locatie met kinderboerderij/waterspeeltuin en kindertuin werd een
vervolgstudie opgestart. Het bestuur en de vrijwilligers van Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof zijn
overdonderd en geschokt dat de gemeente überhaupt nog een vervolgtraject wilde starten. Het formaat van het
hele schoolcomplex met schoolgebouw, schoolpleinen, een BSO, fietsenstallingen en sportzalen is namelijk
enorm en slokt het grootste deel van de kinderboerderij op. De gemeente heeft het over een mogelijke ‘groene
campus’, maar voor de kinderboerderij en kindertuinen is er eigenlijk geen plek meer.
Een ander extern architectenbureau, ONIX, heeft de opdracht gekregen voor een nieuw
inpasbaarheidsonderzoek, waarbij de focus ligt op het inpassen van de kinderboerderij en de kindertuin op de
ruimte die nog overblijft na het plaatsen van de school. Het programma van eisen van de scholen is hierbij licht
aangepast. Aan de Stichting kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof is gevraagd deel te nemen aan het
overleg met de gemeente en ONIX. Het bestuur zag echter geen mogelijkheden om de scholen in dit gebied te
plaatsen mét behoud van een kinderboerderij en heeft daarom afgezien van deelname aan dit overleg.
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Start van de Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuinen Tanthof
Mede op initiatief van de kinderboerderij is eind 2020 de “Stichting Behoud kinderboerderij en kindertuinen
Tanthof” opgericht. Het doel van deze stichting is de kinderboerderij en de kindertuinen te behouden in de staat
zoals ze anno 2020 zijn. In deze stichting zitten omwonenden, de Stichting kinderboerderij en waterspeeltuin
Tanthof, de Stichting kindertuinen, natuurvereniging Natuurlijk Delfland en de Stichting voor Behoud van het
(Abtswoudse) Park. Zie voor meer informatie de website van deze stichting:
www.behoudkinderboerderijkindertuintanthof.nl
Eind 2020 is gestart met de voorbereidingen voor een actie door middel van het intensief flyeren in de wijk
Tanthof en omliggende wijken (o.a. Buitenhof en Voorhof) en het ophalen van handtekeningen voor het behoud
middels een petitie. Voor talloze ramen hangt inmiddels de protestposter, ook buiten de wijk Tanthof. Inmiddels
hebben ook meer dan 7000 personen hun handtekening onder de opgestarte petitie gezet. Wij voelen ons
gesteund door een groot deel van de inwoners van Tanthof en overige wijken van Delft.
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag hangen er nog altijd donkere wolken boven het voortbestaan
van de huidige kinderboerderij. Plannen voor verdere verduurzaming, zoals de aanschaf van zonnepanelen, zijn
voorlopig in de ijskast gezet.
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3. Dieren
We hebben de gebruikelijke dieren voor een kinderboerderij: grotere dieren zoals schapen, geiten (diverse
soorten: Toggenburgers, landgeiten en dwerggeiten), pony’s, ezels, varkens en kalfjes. En ook kleinere dieren
zoals: cavia’s, konijnen, kippen, eenden, tropische vogels, pauwen, kalkoenen en natuurlijk de bijen op het
bijeneiland met 6 kasten (6 volken).
De dieren worden verzorgd door onze gediplomeerde dierenverzorgers/beheerders. De dierenarts controleert
de dieren regelmatig om de kwaliteit van zorg te waarborgen. De geiten zijn ingeënt tegen Q-koorts, de gebitten
van de paarden zijn gecontroleerd, de hoefsmid is geweest om de hoeven te kappen van de pony’s enz. De
kinderboerderij houdt zich aan de regels voor het beheer van dieren. Het papierwerk van de relevante dieren is
bijgehouden.
Het dierenbestand is weer gedeeltelijk vernieuwd. We hebben lammetjes gekregen van zowel schapen als geiten.
Wij hadden in de zomerperiode twee kalfjes, die wij in bruikleen hadden van een boer uit de buurt. De schapen
en geiten zijn weer gedekt voor 2021. Ook hebben we afscheid genomen van een aantal dieren, dieren gaan
soms dood, of worden verkocht of geruild. We zijn onder andere gestopt met het houden van witte melkgeiten
en -bokken, om meer ruimte te creëren voor de andere geiten en schapen.
Er is een lichte toename in de financiële adoptie van dieren. Van de mogelijkheid om dieren, m.n. konijnen te
laten verblijven op de kinderboerderij, bijvoorbeeld tijdens de vakanties, is minder dan in andere jaren gebruik
gemaakt. Dit hebben we vanwege de coronacrisis niet of minder gefaciliteerd. Verder verbleven dieren af en toe
(voornamelijk konijnen) enkele uren bij instellingen voor ouderen of kinderen voor sociale of therapeutische
doeleinden. Ook dat was minder dit jaar door de corona.
In het najaar is het dierenbestand zoals gebruikelijk geëvalueerd. Er is voor gekozen om in het winterseizoen het
aantal dieren te verminderen en in de zomer juist weer te vergroten.
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4. Activiteiten
In 2020 hebben we een hele mooie zomer gehad. Sinds het begin van de maand juni zijn we heropend. In de
zomer waren er extra versoepelingen van de coronamaatregelen en kwamen veel mensen in de waterspeeltuin
zich ontspannen. Veel mensen konden niet op vakantie, en dus was deze plek – dichtbij huis - ideaal daarvoor.
Ook zijn er een aantal kinderfeestjes geweest. Daarbij kon uit verschillende activiteiten gekozen worden zoals
bv. vogelhuisjes maken, dieren verzorgen, ponyrijden. Vaak zijn dat verjaardagsfeestjes van kinderen.
De kinderboerderij wilde, zoals inmiddels gebruikelijk, maandelijkse activiteiten voor kinderen organiseren. De
coronapandemie zette daar een dikke streep door.
Een overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2020 die, al dan niet aangepast, wél zijn doorgegaan:
• Het Lentefeest in februari ging gelukkig gewoon door, ruim 1 maand voor de lockdown. 119 kinderen hebben
toen een activiteitenkaartje gekocht en meegedaan aan de voor hen georganiseerde activiteiten, zoals het
beplakken van tasjes met dierenfiguren.
• Het Schaapsscheerdersfeest in mei, kon niet met publiek plaatsvinden. Via een livestream op Facebook,
Instagram en onze website konden geïnteresseerden het scheren van de schapen volgen. Op Facebook
hebben 836 mensen dit gevolgd.
• De Hondenplons was in oktober. In het voorjaar en de zomer werd de
waterspeeltuin bij mooi weer en als we open mochten, intensief gebruikt door
de kinderen. Het bad werd elke maandag goed schoongemaakt. Op het eind
van het seizoen mochten de honden gebruik maken van de ruimte en het bad.
Ze waren weer door het dolle heen. Er zijn 70 honden gekomen tegen
betaling. Volgens de coronavoorschriften in blokken verdeeld over de dag,
niet meer dan 40 baasjes tegelijkertijd.
• Halloween eind oktober, begin november. Dit werd een (gratis) speurtocht op de kinderboerderij. De
kinderen moesten op zoek naar heksjes en spookjes. Er kon een prijsje verdiend worden. De speurtocht kon
een aantal dagen worden gedaan, zodat de drukte zich niet op één dag zou concentreren. Sommige kinderen
kwamen verkleed. Uiteindelijk hebben er in totaal 161 kinderen meegedaan.
• Pietenfeest eind november/begin december. Er kon (gratis) een bouwplaat van een schoen opgehaald
worden, thuis gekleurd en in elkaar gezet worden. De weer ingeleverde schoenen kregen een lekkere vulling.
Ongeveer 20 schoenen hebben we kunnen vullen.
• Kerstfeest, de gebruikelijke activiteit waarbij onze geitenstal als levende kerststal fungeert met Jozef, Maria
en het kindeke, kon niet doorgaan. Want vanwege de aangescherpte coronamaatregelen moest de
kinderboerderij op 15 december haar deuren sluiten. Het kerstfeest is een samenwerkingsproject met de
Kerk vlakbij. Een Kerstbomenspeurtocht (gratis) eind december/begin januari konden we wel organiseren.
In de wijk Tanthof waren bij 13 vrijwilligers een A4 met een kerstboom, een nummer en een letter voor het
raam te vinden. Als alle bomen gevonden waren (dit was nog een hele puzzel, want de straatnamen waren
niet gegeven, maar cryptisch omschreven), kon met de letters een woord gevormd worden. Helaas was de
kinderboerderij na de Kerstvakantie ook nog een tijd gesloten i.v.m. de corona. We weten niet hoeveel
personen deze speurtocht hebben gelopen, maar we hebben veel positieve reacties gehoord via Facebook,
e-mail en van mensen die ons aanspraken en complimenteerden.
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Activiteiten die wel gepland waren, maar niet zijn doorgegaan door de coronamaatregelen:
• NL-Doet, klussen op de boerderij in maart;
• Paaseieren zoeken in het paasweekend (april);
• Waterpret in juni;
• Vaderdagontbijt in juni;
• Modderdag in juli;
• Zomerfeest eind augustus;
• Dierendag in oktober;
• Herfstfeest in november;
• Levende kerststal in december.
Ook voor 2020 was Fonds 1818 benaderd om activiteiten financieel te ondersteunen. Door corona hebben we
hier maar voor een deel gebruik van kunnen maken.
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5. Onderhoud
Bij de aanvang van de beheerperiode door de Stichting in 2015 was er een achterstand in onderhoud. In de
afgelopen jaren zijn de kinderboerderij en de stallen enorm opgeknapt. Ook in 2020 is veel onderhoud uitgevoerd
aan de kinderboerderij en aan de waterspeeltuin. Onderstaande klussen zijn o.a. in 2020 uitgevoerd, met name
door leden van de technische commissie:
• Verwarmingslampen in de stal aangebracht omdat de stal als hoofdverblijfruimte wordt gebruikt tijdens
de coronacrisis;
• Het aanpakken van speeltoestellen op de waterspeeltuin, waarbij verschillende toestellen geschilderd
zijn en bij enkele toestellen onderdelen vervangen zijn;
• Het aanpassen van de horecalocatie in de boerderij voor meer opslag en werkruimte;
• Het uitbreiden van ledverlichting in de kinderboerderij om het energieverbruik te verlagen alsook de
sfeer van de buitenruimte te verbeteren;
• Schilderwerkzaamheden op de kinderboerderij;
• Groenonderhoud o.a. jaarlijks snoeiwerk aan leilinden en knotwilgen;
• Nieuw dak voor het gebouw van de waterspeeltuin;
• Aanpassingen aan boerderij, terrein en horeca vanwege corona zoals plaatsen kuchscherm en
aangepaste routering;
• Nieuw adventurepad in de waterspeeltuin met schelpen, steentjes, zand en rubber tegels;
• Uitbreiden opslag op zolder en reorganiseren van de zolder (voorraden, gereedschappen etc.).
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6. Vrijwilligers en stagiaires
De kinderboerderij en waterspeeltuin had ook dit jaar niet kunnen functioneren zonder de vele vrijwilligers en
de stagiaires die zich hebben ingezet voor het behoud van de stichting. In 2020 hebben enkele vrijwilligers ons
verlaten en zijn er nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Vaak komen de vrijwilligers wekelijks op hun vaste dagen om
te assisteren. Dit is onmisbaar om de kinderboerderij en waterspeeltuin draaiende te houden. Stagiaires helpen
vaak vanuit verschillende opleidingen (praktijkschool, dierverzorging en para-veterinaire opleidingen).
Wij willen al onze vrijwilligers en stagiaires hartelijk bedanken voor hun inzet! Om een beeld te geven van het
werk dat vrijwilligers hebben gedaan, geven we hieronder de meest voorkomende werkzaamheden weer:
• Het voeren en verzorgen van de dieren, schoonmaken van de dierenverblijven, paden en overige
verblijfruimtes (ook buiten openingstijden);
• Activiteiten bedenken, organiseren, promoten, en begeleiden. Helpen bij de uitvoering van activiteiten,
zoals het lentefeest en de dit jaar georganiseerde diverse speurtochten op en rond de kinderboerderij,
voornamelijk gericht op kinderen van 4 tot 8 jaar (activiteitencommissie);
• Regelmatig klein en groter onderhoud verzorgen met schilderwerk, kleine aanpassingen en
verbouwingen (technische commissie);
• In het zomerseizoen iedere week de waterbaan en het waterbassin schoonspuiten met een speciale
heet water hogedrukspuit. Dit is een klus die zo’n 16 manuren per keer (bv. 4u met 4 personen) in beslag
neemt (waterbaanploeg);
• In het zomerseizoen regelmatig het gras maaien en de kanten van sloten en perken maaien en snoeien.
Dit gebeurt vaak in de avonduren, als er geen bezoekers zijn (maaiploeg);
• Groenonderhoud in de waterspeeltuin
• Horeca (verkoop van koffie/thee/snoep/ijs e.d.);
• Eenmalig helpen met groot onderhoud tijdens de NL-Doet actie;
• De website onderhouden/beheren, beheren van Facebook en Instagram.
In 2020 in juni is er een barbecue georganiseerd voor onze vrijwilligers. De gebruikelijke kerstborrel op het eind
van het jaar kon niet gehouden worden vanwege de coronamaatregelen. De vrijwilligers zijn bedankt voor hun
hulp middels een kerstcadeautje bestaande uit onder andere een mok met eigen naam en een foto van een dier
van onze kinderboerderij en wat lekkers erin.
Vrijwilligers communiceren met elkaar en met de beheerders en het bestuur via verschillende kanalen:
• Er is een smoelenboek, waarin van elke vrijwilliger een foto staat en zijn of haar activiteiten vermeld
zijn;
• Via een periodieke email met belangrijke informatie voor vrijwilligers wordt men door het bestuur op
de hoogte gehouden van ontwikkelingen;

•

Er zijn een aantal WhatsApp groepen. Bijvoorbeeld een, waarin
vrijwilligers onderling en/of met het beheer of bestuur
communiceren. Deze app wordt heel veel gebruikt en zorgt voor
een onderlinge verbondenheid en betrokkenheid bij de
kinderboerderij. Als een vrijwilliger jarig is wordt deze bijv. op
originele wijze gefeliciteerd. Verder is er een WhatsApp groep
vanuit beheer en bestuur, waarin de belangrijkste nieuwtjes of
ontwikkelingen gemeld worden zodat iedereen direct op de
hoogte is.
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7. Inkomsten voor de boerderij
De kinderboerderij ontving jaarlijks vanaf 2015 een steeds kleinere bijdrage van de gemeente. Deze financiering
is in 2020 gestopt. Hierdoor is de kinderboerderij vanaf 2020 afhankelijk van eigen inkomsten zoals verkopen,
donateurs, fondsen en sponsors. Door het coronajaar hebben de inkomsten zich natuurlijk heel anders
ontwikkeld.
Vanwege de coronacrisis is de omzet lager dan in andere jaren doordat we een periode gesloten zijn geweest
(half maart tot 1 juni en vanaf 15 december) en door de afwezigheid van activiteiten voor bijna het gehele jaar.
De gemeente heeft ons kunnen helpen o.a. met een bijdrage uit het fonds voor coronamaatregelen
maatschappelijke organisaties en een verlaging van de erfpacht.
Normaliter komt er ook geld binnen via de kinderactiviteiten die maandelijks worden georganiseerd. Daarvoor
werd per deelnemend kind een bedrag betaald voor een activiteitenkaart en waren er ook extra horecainkomsten. Door de corona zijn de meeste activiteiten vervallen en dus ook de inkomsten daarvan. We hebben
wel diverse gratis activiteiten georganiseerd op of buiten de kinderboerderij. Zo hebben we het contact met onze
bezoekers deels kunnen vasthouden.
Bijdragen van fondsen
Er zijn verschillende fondsen in Delft en omgeving benaderd voor een bijdrage.
Ook in 2020 hebben twee Delftse fondsen onze aanvraag voor ondersteuning bij
de waterspeeltuin gehonoreerd: Stichting De Lichtboei en de kerkelijke stichting
Stalpaert van der Wiele. Fonds 1818 heeft ons ook weer gesteund door kosten
die gerelateerd zijn aan de kinderactiviteiten op zich te nemen. Door het lage
aantal activiteiten is deze bijdrage ook zeer beperkt geweest in 2020. We zijn
deze fondsen erg dankbaar voor hun bijdrage.
Andere inkomstenbronnen
Via het horecaloket “Ons Hoekje” werden ijsjes, verschillende frisdranken,
warme dranken en enkele andere versnaperingen verkocht, zoals koek, snoep,
tosti’s, poffertjes, pannenkoeken en panini’s. De aanwezigheid van de horeca
werd zeer op prijs gesteld door de bezoekers. In 2020 is bovendien een geweldige
hoeveelheid van 75 kg honing verkocht.
De Stichting kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof heeft in eerdere jaren al een aantal initiatieven opgezet
om de inkomsten te verhogen. Dit zijn de belangrijkste initiatieven naast horeca en fondsen die in 2020 zijn
doorgezet:
• Buurtbewoners of bedrijven kunnen verschillende dieren op de kinderboerderij adopteren. Tevens is er
de mogelijkheid voor kleine dieren van een betaald verblijf tijdens de vakantie van hun baasje.
• Er is een groep ‘vrienden van” die een bijdrage levert in de vorm van donaties.
• Er werden dit jaar maar enkele kinderfeestjes georganiseerd (veel minder dan in normale jaren) op de
kinderboerderij met een aantrekkelijk programma met activiteiten zoals timmerfeestjes, ponyfeestjes.
• Helaas kon de collecte in 2020 vanwege de corona niet doorgaan.
• We hebben leuke verjaardagskaarten gemaakt waarbij de ontvanger van de kaart een kopje koffie/thee
krijgt aangeboden en er een bedrag wordt gestort voor het behoud van de kinderboerderij
• Bij de ingang van de kinderboerderij en bij de waterspeeltuin is een busje geplaatst voor kleine donaties.
• Er zijn verzamelboxen geplaatst voor het verzamelen van oude kleding en inzameling van vet en
elektronische apparaten. De kinderboerderij ontvangt hiervoor een kleine bijdrage.
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We bedanken de fondsen, de “vrienden van” donateurs, de adoptanten, de mensen die gegeven hebben bij de
donatiebus bij de ingang en de bezoekers die activiteitenkaarten of consumpties hebben gekocht of een
kinderfeestje hebben georganiseerd bij ons.
Onderzoek naar verdienmodel kinderboerderij door de Blauwe Noodzee
Naar aanleiding van het verstrijken van de vijfjarige periode sinds de start van
de Stichting kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof, heeft de Gemeente
Delft een evaluatie uitgevoerd naar het verdienmodel. Hiervoor is het
gespecialiseerde onderzoeksbureau de Blauwe Noordzee gevraagd het
verdienmodel te evalueren, in perspectief te plaatsen met andere
kinderboerderijen en aanbevelingen te doen met betrekking tot het
verdienmodel. Hiervoor heeft de Blauwe Noordzee gesprekken gevoerd met
bestuur, vrijwilligers en andere kinderboerderijen en experts in de omgeving.
Het rapport geeft aan dat de Stichting een pluim verdient voor de ontwikkeling
die is doorgemaakt. Het rapport geeft aan dat er geen kinderboerderijen zijn van
dit model die volledig zelfstandig kunnen bestaan. Ook voor de kinderboerderij
Tanthof wordt geconcludeerd dat er vanuit de gemeente structureel subsidie
nodig is op de lange termijn. De hoogte van deze subsidie hangt in grote mate
af van de mate waarin ideeën voor verdere ontwikkeling kunnen worden
gerealiseerd.
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8. Bestuur en personeel
Aan het eind van 2020 bestond het bestuur van de Stichting kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof uit:
Functie
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Naam bestuurder
dhr. R. Thijs
dhr. A.S. Krishnasing
dhr. A. van Winden
dhr. H.T. de Haan
mw. E.M. Prins

Sinds
december 2015
december 2017
december 2015
december 2015
april 2020

In 2020 waren er drie beheerders in dienst bij de Stichting voor totaal 1.1 fte. De hoofdbeheerder werkt
gemiddeld vier à vijf dagen per week. De andere beheerders werken regelmatig o.a. in de weekenden en vallen
in wanneer nodig. Er is altijd een beheerder aanwezig tijdens de reguliere openingstijden van de kinderboerderij.
Per juni 2020 heeft er een wisseling van de hoofdbeheerder plaats gevonden. Mevrouw de Boer heeft de
organisatie verlaten en de nieuwe beheerder is mevrouw Looijestijn.

Tot slot
2020 was een heel enerverend jaar zowel door ‘de scholenschuif’ die nog steeds gaande is en de coronapandemie
die het doen en laten op de kinderboerderij ernstig beïnvloedde.
We wisten gelukkig onderling een goede sfeer te behouden en we zijn blijven denken in mogelijkheden om het
contact met de bezoekers en hun kinderen levendig te houden.
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9. Winst- en verliesrekening
Vanaf 1 december 2015 heeft de Stichting kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof het beheer van de
gelijknamige kinderboerderij en waterspeeltuin (kibo) overgenomen van de Gemeente Delft. Dit verslag betreft
het vijfde boekhoudkundige jaar.
Hieronder staat een samenvattende tabel weergegeven met de bedragen van het verslag 2020 in vergelijking
met het verslag van 2019 en de begroting van 2020
Samenvattende tabel van inkomsten en uitgaven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Inkomsten
Donaties
Sponsors
Adoptie
Fondsen
Fondsbijdragen voor investeringen
Rijk / Gemeente / fondsen i.v.m. corona
Producten / dierenopvang / recycling
Horeca verkoop
Activiteiten / kinderfeestjes
Bijdrage voor elektra Werkse
Overige inkomsten
Financiering gemeente
Totaal Inkomsten

Begroot 2020
6.300
1.000
1.500
28.300
1.600
19.800
5.500
3.000
1.800
68.800

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Uitgaven
Horeca inkoop
Activiteiten / kinderfeestjes
WOZ en belastingen
Investeringen
Onderhoud
Gas, water, licht, internet en beveiliging
Diervoeder en diergezondheidskosten
Personeelskosten
Pacht
Bestuur, vrijwilligers en administratie
Overige kosten
Totaal uitgaven

Begroot 2020
11.000
11.000
4.000
1.300
6.000
7.400
16.800
45.000
6.300
2.400
3.400
114.600

Werkelijk 2020
5.520
1.641
3.552
3.579
8.415
8.950
23.658
47.793
6.321
2.196
2.477
114.100

Werkelijk 2019
10.439
8.612
4.340
16.408
8.308
7.291
14.777
38.295
6.044
2.769
2.156
119.439

24

Exploitatie tekort

(45.800)

(2.647)

(2.969)
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5.572
600
25.104
57.920
1.617
9.449
1.342
7.141
2.709
111.453

Werkelijk 2019
6.787
1.000
1.550
24.227
10.276
1.706
19.841
14.389
3.383
10.311
23.000
116.470
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Een sterk afwijkend jaar ten gevolge van Covid19
De covid19 uitbraak
De uitgaven voor een aantal posten het jaar 2020 wijken sterk af van zowel de uitgaven voor 2019 als
de begroting voor 2000. De oorzaak voor de veel belangrijke afwijkingen is uiteraard de uitbraak van
covid19. De aantallen bezoekers en aan bezoekers gerelateerde activiteiten, inkomsten en uitgaven
zijn sterk verlaagd. Dit geldt voor de inkomstenposten:
-

Donaties
Sponsors
Adopties
Inkoop en verkoop voor de horeca
Activiteiten inclusief activiteitenkaarten
Kinderfeestjes

Door het niet doorgaan van activiteiten en feestjes vielen de hieraan gekoppelde inkomsten
grotendeels weg. Het lagere aantal bezoekers werkte ook door in lagere inkomsten en uitgaven voor
de horeca. De Loonkosten vielen hoger uit door extra inzet van het personeel bij de start van de
heropening na corona.
Fondsen
De toegezegde bijdragen uit fondsen waren hoger dan in 2019. Stichting de Lichtboei en Stichting
Stalpaert van der Wiele financierden het openen en openhouden van de waterspeeltuin. NL-Doet
financierde de jaarlijkse klusdag die deze keer op een ander tijdstip, later in het jaar, werd gehouden.
De voor activiteiten bestemde middelen van Fonds 1818 konden niet worden gebruikt. Van een
beschikbaar bedrag van € 12.769 is € 1.079 besteed. Een bedrag van € 11.690 stond op 31 december
nog op de balans om na de eindafrekening te worden geretourneerd. Alleen het bestede bedrag van
€ 1079,- is in de jaarrekening opgenomen.
Fonds 1818 heeft naast de oorspronkelijke planning bijgedragen in een coronafinanciering, zowel
personele kosten als voorzieningen die nodig waren om open te kunnen gaan volgens de
coronavereisten. De bijdrage hiervoor bedroeg € 4.640. Daarmee kwam het gebruik van fondsen uit
op hetzelfde niveau als in 2019.
Gevolgen voor de kinderboerderij
De coronamaatregelen vanuit de overheid en gemeente hebben het verlies aan inkomsten
gecompenseerd. De compenserende maatregelen vanuit deze partijen hebben in een inkomstenpost
van € 57.920 euro geresulteerd.
Het tekort over 2020 was daarmee maar € 2.648,- tegenover een tekort van € 2.689,- in 2019. Dit
beeld is wel vertekend, want 2019 was het laatste jaar dat viel onder de overgangsfinanciering in
verband met het afstoten van de kinderboerderij door de gemeente. Door de compenserende
maatregelen heeft de kinderboerderij financieel beter gedraaid dan verwacht mocht worden op basis
van de conservatieve begroting.
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Andere wijzigingen in uitgaven en inkomsten
Bijen
De bijen bleken verrassend productief met een opbrengst van € 1.344,- tegen € 222,- in 2019, het
eerste productiejaar.
Pacht
De pacht werd in 2019 niet meer gerestitueerd, maar in verband met corona werd een kwart van de
jaarpacht terugbetaald. Het ging om een bedrag van € 1.580,-.
Kosten van dieren
De kosten voor het houden van dieren waren € 2.738,- hoger dan begroot. Dit zijn vooral de kosten
van voer, strooisel, mestafvoer en de hoefsmid.
De gezondheidskosten van de dieren waren € 4.120,- hoger dan begroot en dus een sterkere stijging.
Dit had deels te maken met een golf van geboorteproblemen in het lammerseizoen. Onderzoek
leverde geen duidelijke oorzaak op. Een andere post was een boete aan de NVWA. Bij een
steekproefsgewijze controle bleek er een datumoverschrijding voor de vaccinatie van één enkel dier.
Dit wordt even zwaar bestraft als voor een grote groep dieren. Dat is spijtig en ook duur.
Gas, licht, water, telefoon, beveiliging
Gas en licht van Werkse zit op de meters bij de kibo. De terugbetaling voor de periode van mei 2018
tot en met april 2020 heeft plaatsgevonden in 2020. Tevens is afgesproken dat Werkse
kwartaalvoorschotten ging betalen. Dit leidt tot de hoge inkomstenpost van € 7.141,- in 2020.
De aanlegkosten van een beveiligingssysteem hebben de kosten van
gas/licht/water/telefoon/beveiliging verhoogd. In het volgende boekjaar zal deze post gesplitst
worden tussen gas/licht/water en telefoon/beveiliging.
Herindeling terreinonderhoudskosten
De kosten van de waterspeeltuin waren tot nu ondergebracht onder terreinkosten. Met ingang van
2020 zijn ze samen met de kosten van speeltoestellen opgenomen onder een nieuwe post
`waterspeeltuin`. Het overig onderhoud van paden, hekken, grasland en andere terreinkosten valt
onder de post overige terreinkosten.
Hygiëne
De hygiënekosten zijn sterk gestegen van € 79,- naar € 1.319,-. Dit is voor een groot deel door Covid
maatregelen, maar er is nog een andere reden. In vorige jaren werden grote bestellingen waar een
kleine component hygiënematerialen in zat vaak niet ontleed naar de verschillende componenten.
Dit jaar is dat wel gedaan omdat er veel nadruk kwam te liggen hygiënemaatregelen.
Investeringen
Tegenover het begrote bedrag van € 1.000,- staan uitgaven van € 3.062,-. Dit komt door
onverwachte uitgaven en doordat apparaten, goederen of materialen uitgaven tot € 1.000,- onder
investeringen zijn ondergebracht, waar ze eerder werden meegerekend als deel van de
onderhoudskosten, terreinkosten of dierkosten.
Personeelskosten
Een belangrijke wijziging in de uitgaven ten opzichte van 2019 ligt bij de personeelskosten. Dit is het
gevolg van loonsverhoging, een personeelswisseling en cursussen. Een sterke verhoging was
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voorzien, maar hij was toch nog hoger dan begroot mede door extra inzet vanwege de
personeelswisseling en vanwege corona. De kosten voor het personeel zijn deels gecompenseerd
door Fonds 1818 met de aanvraag voor hulpmiddelen met betrekking tot Corona. Hierdoor hebben
we als organisatie € 2.711,- ontvangen voor de extra inzet van personeel ten gevolge van Corona.
Tabel winst- en verliesrekening
In de hierna volgende tabel zijn de cijfers voor de winst- en verliesrekening gegeven. Na de tabel is
per begrotingspost aangegeven welke componenten zijn opgenomen onder de respectievelijk
begrotingsposten.
De cijfers in de kolommen van onderstaande tabel verschillen van de eerder weergegeven
samenvattende tabel, omdat in de samenvattende tabel vele posten zijn samengevoegd.

Stichting kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof

Jaarverslag 2020

18
Tabel winst- en verliesrekening 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Donaties op kibo
Donaties overige
Incasso’s
Sponsors
Adoptie van dieren
Opvang dieren
Recycling vet e.a.
Verkoop producten
Activiteiten: oogstdag e.a.
Activiteitenkaarten
Kinderfeestjes
Horeca.
Fondsen
Inkomsten divers
Kiddyride
Coronafinanciering
Bijen
W.o.z.. zuiveringsheffing
Pacht
Dieren aan- en verkoop
Dierkosten excl gezondheid
Diergezondheid
Gas. licht. water. telefoon, beveili.
Onderhoud gebouwen
Waterspeeltuin
Speeltoestellen
Overig terreinonderhoud
Hygiëne
Keukenartikelen
Verzekeringen
Bestuur
Vrijwilligers
Administratie
Communicatie
Bankkosten / baten
Investeringen
Personeelskosten
Onvoorzien
Subtotaal
Overgangsfinanciering gemeente
Tekort gefinancierd uit reserve
Som van uitgaven
of inkomsten

Uitgaven

Begroot

Uitgaven

2019
* 77
* 25
* 400
553

2020

2020

8.435
21
156
10.439
311

11.000

523

11.000

99
5.520

4.056
3.586
6.044
180
12.037
2.560
6.366
4.005
336
3.967
79
710
925
530
1.537
308
754
394
12.352
38.295

300
3.500
6.300
p.m.
12.000
4.800
6.400
3.000

* 25
*390

516
3.552
6.321

Inkomsten
2019
912
3.165
2.710
1.000
1.550
763
445
499
8.991
3.301
2.097
19.841
24.005
893
203

Begroot

222

300

2020
900
3.100
2.300
1.000
1.500
700
400
500
3.500
2.000
19.800
28.000
1.100
200

Inkomsten
2020
405
1.234
3.933
600
586
280
751
567
775
9.449
23.760
722
25
56.340
1.344

6.044

1.580
p.m.

14.738
8.920
8.007
3.597
3.828

* 63
* 168
3.383
* 3
-

989
1.319
742
943
332
1.319
264
1.019
334
3.062
47.793

1.900

* 269

* 49

5

119.438

3.000
100
300
1.000
500
1.200
300
500
400
1.000
45.000
3.000
114.600

114.100

119.438

114.600

114.100

3.000

7.141
* 22

* 16
* 26
* 7
10.274
940
93.470
23.000
2.968
119.438

500

*1.666

68.800

111.453

45.800
114.600

2.647
114.100

*Dit betreft terugboekingen of retourneren van materialen.
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Winst- en verliesrekening per post:
Veel posten van de winst en verliesrekening spreken voor zich. Toch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Giften ontvangen op de kinderboerderij.
De belangrijkste componenten zijn privé overmakingen en eenmalige incasso’s
Incasso’s voor meerjarige bijdrage
Sponsorbijdragen
Adoptie van dieren
Betaalde opvang in vakanties e.a.
Vergoeding voor recycling: vetten, kleding, electrische apparatuur
Verkoop producten: eieren, diervoeder, pauweveren e.a.
De uitgaven voor activiteiten zijn eenvoudig aan te duiden, de opbrengsten zijn gespreid over
activiteitenkaarten en horeca
Activiteitenkaarten: Betaling voor deelname aan activiteiten
Kinderfeestjes
Verkoop koffie, thee, ijs, softdrinks, snacks e.a.
Ondersteuning door Fonds 1818, de Lichtboei, Stichting Stalpaert van der Wiele en NL Doet
Inkomsten uit uitleen van dieren.
Betaald gebruik van Kiddyride
Subsidieregelingen die compensatie bieden in het coronajaar 2020
Kosten en opbrengsten van de bijenhouderij.
Onroerende zaak belasting en zuiveringsheffingen.
Jaarlijkse pacht en donatie van een kwartaal aan pacht.
Kosten en opbrengsten van de aan- en verkoop van dieren
Kosten van het houden van dieren met uitzondering van gezondheidskosten
Kosten voor diergezondheid. verzorging van hoeven. plagen. ongedierte.
Nutsvoorzieningen inclusief communicatie en beveiliging
Onderhoud van alle gebouwen behalve op de waterspeeltuin
Alle onderhoud van de waterspeeltuin
Kosten aan speeltoestellen
Terreinonderhoud kibo. weiden. waterspeeltuin
Kosten van/voor hygiëne
Koffie, thee voor staf en vrijwilligers, kwartaalborrel e.a.
Verzekering gebouwen en aansprakelijkheid
Vergaderkosten, afscheid bestuurder en beheerder e.a.
Vrijwilligersborrels en vrijwilligersbarbecue, attenties e.a.
Kopieerpapier. printermaterialen e.a.
Kosten voor marketing en communicatie
Kosten Rabobank
Stalmatten, schrikdraad apparaat, e.a.
Lonen. vakantiegeld. belastingen. sociale verzekeringen. restituties en toeslagen
belastingdienst, cursussen
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10.

Balans

De balans laat een stijging zien van de waarde van activa van €106.477,naar €112.824,-.
De bedrijfsvoering levert een licht negatief resultaat van €2.647,-.
Verder is er een bedrag van €11.690,- van fonds 1818, dat niet gebruikt is en teruggestort moet
worden. Daarmee komt de bedrijfsreserve op €103.761,-.
Grondslagen voor de waardering
-

Financiële activa en vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Deze kan
aangepast worden bij oninbaarheid.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
-

-

De opbrengsten bestaan hoofdzakelijk uit fondsen, donaties, adoptie van dieren,
horecaverkopen, inkomsten uit activiteiten en recycling en inkomsten uit fondsen. In het
boekjaar waren er daarnaast belangrijke inkomsten uit compenserende regelingen van rijk
en gemeente die o.a. verband hielden met corona.
Aan het einde van het eerste jaar wordt een jaardeel afgeschreven. Standaard
afschrijvingsperioden zijn vijf jaren voor machines en materialen.
Houten constructies zoals het varkenshok worden afgeschreven over een periode van 10
jaren.

Correctie balans over 2019
-

Door een rekenfout was de balans in het vorig jaarverslag incorrect weergegeven. Dit betreft
de combinatie van reserve meerjarenonderhoud en de depositorekening die tot een te hoog
totaal resulteerde. Dit is in de kolom van 2019 gecorrigeerd en afwijkend van het vorig
jaarverslag.
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Balans per 31 december 2020

ACTIVA

2020

2019

Vaste activa
Varkenshok + wasp aanbouw
Motormaaier
Koffiemachine
Volièredak
Investeringen 2019
Investeringen 2020

2.405
510
260
1.481
1.556
2.450

2.806
1.020
520
1.666
2.074
------8.662

8.086

Voorraden (horeca)

210

461

Vorderingen
Restitutie nutskosten

-----

3.000

Liquide middelen
Depositorekening
+ Reserve meerjarenonderhoud
+ Depositorekening overig
Betaalrekening

12.000
86.293
5.659

9.000
83.283
2.617

103.952
94.900
___________________________________________________________________________
______
112.824
106.477

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene bedrijfsreserve
Resultaat boekjaar

103.761
( 2.647)

109.417
(2.970)

Schuld aan Fonds 1818

(11.690)

0
112.824
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