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Vrijwilligers
Vaste groep van 25 tot 30 buurtbewoners tussen 12 en 85 jaar
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Dieren


Het hertenkamp heeft 9 bewoners: 3 herten, 2 schapen en 4 kippen.



Een jonge hinde is overleden door plastics in de maag en verkeerde voeding
over het hek gegeven door voorbijgangers. Er is sectie uitgevoerd.



Een hinde hebben we moeten laten inslapen vanwege ziekte en hoge leeftijd.
Ze is ouder dan 23 jaar geworden. We zijn dankbaar dat ze zolang bij ons is
geweest.



Ook dit jaar weer konijnen gedumpt (over de omheining gegooid): via de
dierenambulance uitgeplaatst.



De dierenarts heeft meerdere malen het hertenkamp bezocht en is tevreden
over de algehele conditie en verzorging van de dieren en het onderhoud van
de accommodatie
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Acties (1)


Spic en span acties met vrijwilligers (maart en september)



Dichte vuilnisbakken door de gemeente geplaatst om uitwaaiend plastic te
voorkomen



Extra voorlichting op de hekken over geschikte voeding voor de herten en
schapen



Bestuursvergadering (januari, oktober) digitaal



Kascommissie (juni)



Inkoop diervoeder en dierverzorging



Sproeiwerkzaamheden
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Acties (2)


Kleine reparaties zoals de hooirijf buiten



Doorlopend: Informatiebord, Facebook, website



Doorlopend: wekelijkse schoonmaak stallen en terrein



Grote takkenbossen in winterseizoen en het afvoeren
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Resultaten


Reebok trekt veel bekijks



Grasmat in goede conditie



Veel (vaste) bezoekers weten hertenkamp te vinden



Veel complimenten over aangezicht hertenkamp



Voedertips op informatiebord succesvol



EUR 2.000 resultaat is spaarpot voor bestemmingen 2020
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Financieel jaaroverzicht (1)

Staat van baten en lasten
Posten
Baten
Beheer budget
Giften

Balans
2017

2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020

2273 2.273
1301 1.409
3574 3.682

Som der baten
Uitgaven
Bankkosten
132
120
Communicatie & profilering
81
62
Dieren
680
513
Diervoer en verbruiksmiddelen
1773 1.660
Vastgoed: onderhoud en aanleg
514
649
Vrijwilligers
248
128
Onvoorzien
91
14
Som van uitgaven 3519 3.148
Saldo baten en lasten
55
534

2.273
0
2.273

2.273
772
3.045

2.273
0
2.273

120
100
700
1.400
500
150
200
3.170
-897

119
82
467
882
0
387
616
2.553
492

120
850
800
1.200
600
200
200
3.970
-1.697

Activa
Banksaldo
(tuin)gereedschap
diervoor op voorraad
Totaal

Passiva
2.769 Eigen vermogen
50
100
2.919
Totaal

Bank saldo 31 dec 2019
Bank saldo 1 jan 2019

Bank saldo 1 jan 2020
Begroting 2020
Begroot saldo voor 31 dec 2020

2.769

2.769

€ 2.768,83
€ 2.276,55 € 492,28
€ 2.768,83
-€ 1.697,00 +
€ 1.071,83
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Financieel jaaroverzicht (2)
Toelichting balans
Dieren, grond en vastgoed (m.u.v. hertenstal) zijn eigendom van de gemeente. Gebruikt tuingereedschap, klein materiaal, net als de
voorraad diervoer, is van kleine waarde. Het eigen vermogen bestaat dus enkel uit het banksaldo.
Toelichting staat van baten en lasten
-Naast het vaste beheer budget van de gemeente wat hard nodig is voor het hertenkamp-onderhoud, hebben wij dit jaar wederom
een gift mogen ontvangen van de Rabobank. Deze extra inkomsten zorgen voor wat ruimte in uitgave. In 2019 is er gekozen voor het
sparen van dit geld voor uitgave aan een groter project in de toekomst.
-Jubileum, voor de viering van het 5 jarige bestaan van stichting hertenkamp Geldermalsen is geld gereserveerd onder de post
communicatie & profilering.
-Door een misverstand in communicatie met de dierenarts over factuur aanlevering zijn de laatste paar rekeningen van 2019
verschoven naar 2020.
-De onvoorziene kosten vallen hoog uit dit jaar. Dit gaat om voorgeschoten onderhoudskosten, die in 2020 door de gemeente vergoed
worden.
-Afhankelijk hoe het jaar verloopt is er voor zo’n 1.400 euro ruimte om te spenderen aan een project, en zal 2020 de bank saldo
eindigen op zo’n 1.000 euro als veilige marge om eventuele onverwachte voorvallen te kunnen betalen.

8

Verwachte activiteiten 2022


Viering lustrum 5 jaar plus 2 (april)



Verlengen dak hertenstal (aanvraag fonds en hulp gemeente



Verven hooiberg



Bekijken of er nieuwe hindes kunnen worden toegevoegd
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