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1. Algemene informatie 

 

Kinderboerderij “de Stekplek” is een samenwerkingsverband tussen de Stichting 

Triade (verder te noemen Triade) en de Stichting Kinderboerderij en Dierenpark Urk 

(verder te noemen  de SKBU). De Kinderboerderij is in 1998 geopend. De cliënten 

van Triade hebben dagbesteding op “De Stekplek”. 

Voor u ligt het beleidsplan van de SKBU. Het beleidsplan is een handvat om de visie 

en doelstelling van het bestuur voor nu en de toekomst veilig te stellen. Het bestuur 

van de SKBU (verder te noemen als het bestuur) heeft zich ten doel gesteld om de 

kinderboerderij samen met Stichting Triade in stand te houden met een meervoudige 

doelstelling: 

 

In samenwerking met personeel, cliënten Triade en vrijwilligers een kinderboerderij in 

stand te houden om de leefbaarheid van Urk te vergroten, de integratie van mensen 

met een beperking te bevorderen en een belangrijke educatieve rol ten aanzien van 

de jeugd en volwassenen te vervullen.  

 

Om de doelstelling te verwezenlijken en te behouden is een continuïteit en een mate 

van professionaliteit noodzakelijk. Het beleidsplan is een besturingsinstrument voor 

het bestuur, de beheerders en de vrijwilligers. Dit beleidsplan vormt het kader 
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waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, activiteiten en verdeling van de 

beschikbare middelen wordt vormgegeven. 

 

Dit beleidsplan dient als leidraad voor het bestuur om het huidige en toekomstig 

beheer en onderhoud veilig te stellen en te toetsen aan de doelstelling, zoals die is 

omschreven in het projectplan. 

 

Door het bestuur zal periodiek een keuze gemaakt dienen te worden aan de hand 

van de financiële mogelijkheden en mogelijk prioriteiten gesteld worden. 

 

2. Inventarisatie huidige situatie 

 

De ligging van de kinderboerderij ligt aan de Urkerweg 62 in de gemeente Urk. Met 

een ingang gelegen aan de Urkerweg en via de parkeerplaats van De Rots, het 

naastgelegen jeugdhonk, is De Stekplek te bereiken. 

De kinderboerderij heeft een oppervlakte  van ongeveer 22500 m2. Het terrein is 

grotendeels van Triade en deels in bruikleen van de gemeente Urk.  

Het hoofdgebouw, de boerderij met schuur, en de oorspronkelijke, tot stal 

verbouwde,  kapschuur, zijn eigendom van Triade. De overige schuren en verblijven 

van de dieren zijn eigendom van de SKBU. Ook de dieren zijn van de SKBU. Voor de 

rest is het een gedeelde inventaris. 

 

In verband met de inrichting van een nieuwe woonwijk op Urk, genaamd 

Schokkerhoek, wordt er op dit moment onderzocht of De Stekplek verplaatst 

kan/moet worden naar deze nieuwe woonwijk. Dit met name, omdat de huidige 

locatie deels gebruikt gaat worden voor het ontsluiten van Schokkerhoek. Daarnaast 

zal het in bruikleen zijnde deel van de huidige locatie terug gegeven moeten worden 

aan de gemeente Urk. 

 

Door omstandigheden is er gedurende lange tijd geen volledig bestuur geweest. Het 

huidige bestuur is een bestuur in opbouw. Het bestuur heeft zich voor de korte 

termijn de volgende doelen gesteld: 

1. Het samenstellen van een volledig bestuur.  

2. Zorgen voor een financieel gezonde basis 

3. Het opbouwen van een nieuw donateurs bestand en het vernieuwen van 

contacten met het bedrijfsleven voor fondsenwerving. Het verkrijgen van de 

ANBI status. 

4. Het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de korte en een voor de lange 

termijn.  

5. Het uitbreiden van de speelgelegenheid op zowel de huidige als de eventueel 

nieuwe locatie. 

6. Het in stand houden en onderhouden van de huidige locatie. 
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Het dierenbestand is eenvoudig en beperkt zich tot diverse soorten schapen, 

geiten, ezel, paard, varkens, koeien, konijnen, cavia’s, pluimvee, volière- en 

watervogels. 

 

3. Financiële paragraaf 

 

Het bestuur heeft zich als doelstelling gesteld dat de baten en kosten goed op elkaar 

zijn afgestemd en jaarlijkse middelen te reserveren voor vervanging en grote 

uitgaven.  

Het bestuur heeft meerdere bronnen van inkomsten m.n. 

1. Een jaarlijkse subsidie van de gemeente Urk 

2. Sponsoring bedrijven en donaties van particulieren. 

3. Opbrengst van de loketverkoop en verkoop dieren. 

4. Het organiseren van kinderactiviteiten, educatie en kinderfeestjes. 

 

De uitgaven voor de SKBU zijn met name  

1. De loonkosten van de beheerders. 

2. Kosten dieren als voer, hooi, stro en dierenarts 

3. Onderhoud verblijven 

4. Inkoop voor loketverkoop. 

 

Ieder jaar moet een begroting voor het komende jaar bij de gemeente Urk in worden 

gediend voor de subsidie van het komende jaar. Jaarstukken worden opgemaakt en 

vastgesteld  met een accountantsverklaring conform de wens van gemeente Urk. 

 

4. Beheer en onderhoud 

 

Het beheer van de kinderboerderij de verantwoordelijkheid van de SKBU. De 

verzorging van de dieren door de week wordt gedaan door de cliënten van Triade, zij 

worden begeleid door medewerkers van Triade en beheerders van de SKBU. De 

beheerders van de SKBU en de medewerkers van Triade hebben kennis en ervaring  

met omgang met cliënten en met de verzorging van en de omgang met dieren.  

’s Zaterdags worden de dieren verzorgd door een beheerder i.s.m. jeugdige 

vrijwilligers en op zon- en feestdagen, als de boerderij gesloten is, door volwassen 

vrijwilligers. De beheerders stellen hiervoor een rooster op. 

Op werkdagen zijn er vrijwilligers actief bij het onderhoud van het terrein, de 

gebouwen, activiteiten, begeleiding cliënten etc. 

Bij de planning van het beheer en onderhoud wordt rekening gehouden met de 

mogelijke verhuizing naar Schokkerhoek. 

 

5. Kind vriendelijkheid en veiligheid 

 

Het bestuur streeft er naar de kinderboerderij zo kindvriendelijk mogelijk te maken en 

te houden, zodat ouders met kinderen graag en met plezier een aantal uren 
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doorbrengen op de kinderboerderij. Hierbij is de gezondheid van de dieren zeer 

belangrijk en is het bestuur bijzonder blij met het Zoönose certificaat en moet er alles 

aan gedaan worden om dit te behouden. De keuze van de dieren wordt bepaald op 

kind educatie, vriendelijkheid, aaibaarheid en vertrouwen. Op plaatsen waar de 

kinderen bij de dieren mogen heeft dit alle prioriteit, om zo veel als mogelijk te 

voorkomen dat zij angstig worden of gewond raken. Ook wordt er op gelet dat de 

dieren hanteerbaar zijn voor de cliënten van Triade. 

 

Op de kinderboerderij is een speeltuin ingericht, waar kleine kinderen kunnen spelen 

en veiligheidsrisico’s worden beperkt. Daarnaast kunnen kinderen gebruik maken 

van enkele fietsjes, driewielers etc.  

De speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd op veiligheid, volgens de wettelijke 

normen. 

 

6. Dagbesteding voor mensen met beperkingen 

 

Op de kinderboerderij vindt dagbesteding plaats voor mensen met een beperking. 

Triade is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagbesteding. Samen met de 

begeleiding verzorgen de cliënten de dagelijkse taken ten behoeve van de dieren, 

zoals voeren, opstrooien, stallen schoonhouden, schoffelen, vegen, houtzagen en 

onderhoud aan bestrating en gebouwen voor zover dit tot hun mogelijkheden 

behoort.  

De beheerder van de SKBU pleegt regelmatig overleg met de begeleiding over de uit 

te voeren taken. Aankopen van materieel en gereedschap t.b.v. de SKBU wordt 

gedaan door de beheerder. Werkkleding of indien nodig veiligheidskleding wordt 

aangeschaft door de begeleiding vanuit Triade.  

 

7. Dierenwelzijn en gezondheid 

 

Het bestuur van de kinderboerderij vindt het zeer belangrijk dat de dieren in goede 

conditie zijn, in een omgeving die bij de dieren past, met veel rust. Alle dieren die het 

nodig hebben, moeten goede nacht- of schuilgelegenheid hebben met passend en 

voldoende strooisel. De nachtverblijven worden in overleg regelmatig 

schoongemaakt. Ook de weiden worden zoveel als mogelijk mestvrij gehouden ter 

voorkoming van worminfectie. Alle dieren krijgen naast het hooi/kuilvoer  voldoende 

en fris water en krachtvoer naar behoefte. Dit in overleg met de beheerder.  

Het bestuur van de SKBU hecht bijzonder veel waarde aan de gezondheid van de 

dieren. Het Zoönose certificaat geeft een stukje waardering voor de goede inzet. Alle 

dieren worden op advies van de dierenarts ontwormd. Alle behandelingen worden 

bijgehouden in een logboek. De kinderboerderij wordt op regelmatige basis bezocht 

door een dierenarts. Enten van schapen en geiten tegen Q koorts is verplicht vóór 1 

augustus van elk jaar. Schema’s worden bijgehouden. Daarnaast moet de beheerder 

dagelijks/wekelijks de dieren beoordelen op kleur en levendigheid, zieke dieren zo 

snel mogelijk apart zetten en behandelen. Het bestuur hecht er veel waarde aan om 
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gegevens en aanbevelingen van de Gezondheidsdienst voor dieren na te leven. 

Nieuwe dieren worden in quarantaine gezet, totdat ze gewend zijn aan hun nieuwe 

omgeving en hun gezondheid zeker is. 

Gedumpte dieren worden zo spoedig mogelijk van de boerderij verwijderd om insleep 

van ziektes te voorkomen. Dode dieren worden conform wetgeving afgevoerd. 

 

8. Fokbeleid 

 

Het bestuur van de kinderboerderij heeft als doelstelling uitsluitend dieren te houden 

die passen op de kinderboerderij met voorkeur voor dieren die tot Nederlandse 

rassen behoren. Het moeten dieren zijn die kinderen niet afschrikken, echter 

uitdagend mooi en lief en betrouwbaar zijn. Er wordt niet om commerciële redenen 

met de dieren gefokt. Het bestuur wil zich inzetten om regelmatig jonge dieren te 

hebben bij de diversen soorten dieren op de kinderboerderij. Jaarlijks wordt er een 

fokschema opgesteld met als doel een vitaal en gevarieerd dierenbestand op te 

bouwen en te behouden. Indien wenselijk worden er dieren aangekocht. Dieren die 

over zijn, worden verkocht aan andere kinderboerderijen, particulieren en 

handelaren. Afvoer voor de slacht valt niet uit te sluiten. Het bestuur hecht er veel 

waarde aan om de diversen soorten en rassen zoveel mogelijk raszuiver te houden. 

 

9. Vrijwilligers 

 

Op de Stekplek zijn meerdere vrijwilligers actief. De vrijwilligers worden ingezet voor 

diverse klussen o.a. onderhoud en renovatie, voeren, educatie, activiteiten en als 

gastheer/-vrouw. 

Onder vrijwilliger wordt verstaan: Een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve 

en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor De Stekplek, zonder dat hij 

daarvoor een arbeidsvergoeding ontvangt. Er is geen sprake van een 

arbeidscontract. Nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden, krijgen vooraf een 

kennismakingsgesprek. Van iedere (nieuwe) vrijwilliger wordt gevraagd om een 

aantal gegevens in te vullen, welke wordt gebruikt voor het personeelsdossier. De 

gegevens worden opgeslagen en zijn alleen inzichtelijk voor belanghebbenden 

(beheerder). Er wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan. Elke vrijwilliger, die 

tijdens de openingstijden actief is, dient een Verklaring Omtrent het Gedrag van 

Natuurlijke Personen te overleggen. Voor vrijwilligers die actief zijn buiten de 

openingstijden, zoals de voerders op zondag, is de VOG niet nodig. Ook zijn alle 

vrijwilligers verzekerd via Triade of de SKBU. Daarnaast is er ook een eigen 

verantwoordelijkheid van de vrijwilliger. 

Voor het werven van vrijwilligers wordt zoveel mogelijk samengewerkt met Caritas 

Urk. 

 

Beleid omgangsvormen en ongewenst gedrag: Voor elke vrijwilliger gelden de 

wettelijke regels zoals die in de wet is vastgelegd omtrent gehandicaptenzorg en het 
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omgaan met jongeren. Het bestuur heeft het recht om, indien gewenst,  de 

samenwerking met een vrijwilliger eenzijdig te beëindigen. 

 

10. Bezoekers 

 

Voor de bezoekers zijn zogenaamde ‘boerderijregels’ opgesteld. Via het infobord bij 

de ingangen worden bezoekers van deze regels op de hoogte gesteld. Alle 

medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte van deze regels. Bij overtreding 

worden bezoekers hierop aangesproken. 

 

11. Educatie en andere activiteiten 

 

De kinderboerderij geeft tegen een gering vergoeding educatie aan scholen in de 

gemeente Urk en omgeving. Scholen worden jaarlijks op de hoogte gebracht van het 

aanbod.  

Bij aanvang van een les wordt door het personeel een korte introductie aan de groep 

gegeven. Voor het verdere verloop van de les dient de school zelf voor voldoende 

begeleiding te zorgen. De lessen zijn zo opgesteld dat de groep deze zelfstandig kan 

uitvoeren. 

 

Daarnaast probeert het bestuur zoveel mogelijk andere/sociale activiteiten te 

faciliteren en te ondersteunen zoals het ter beschikking stellen van kleine huisdieren 

t.b.v. ouderenzorg, activiteiten tijdens koningsdag, activiteiten tijdens de tentenkamp 

weken, maatschappelijke stages, activiteiten t.b.v. speciaal onderwijs. 

 

De Stekplek organiseert periodiek een activiteit voor kinderen m.u.v. de maand 

augustus. Deze activiteiten worden daar waar mogelijk georganiseerd in 

samenwerking met jeugdhonk De Skuil/Caritas. Voor het deelnemen aan deze 

activiteit wordt een kleine vergoeding gevraagd. 

 

Particulieren kunnen een kinderfeest boeken voor bijv. een verjaardag. De 

mogelijkheden hiervoor en de kosten hiervan worden op de website aangegeven.  

 

12. Bescherming privacy 

 

Voor het bewaren van persoonlijke gegevens zoals van personeel, vrijwilligers en 

donateurs is het bestuur verplicht zich te houden aan de wettelijke regels. Dit geldt 

ook voor publicaties in de pers, op internet of in de sociale media. 

 

13. Klachten afhandeling 

 

Een klacht die mondeling, telefonisch of via de mail wordt gemeld, wordt 

geregistreerd met eventueel de gegevens van de melder. Afhankelijk van het soort 

klacht wordt deze door Triade of  SKBU beoordeeld en wordt indien noodzakelijk de 
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melder gehoord. Is de klacht aannemelijk en relevant, dan moet deze binnen 2 

maanden zijn afgehandeld. 

 

14 Risico-inventarisatie en evaluatie 

 

De risico-inventarisatie en evaluatie wordt periodiek gedaan door Triade. 

Het bestuur streeft er tevens naar volledig te voldoen aan de eisen van het protocol 

inventarisatie en evaluatie, uitgegeven door vSKBN. 

Het bestuur zal jaarlijks dit beleidsplan evalueren en toetsen op de realiteit en indien 

nodig is op onderdelen aanpassen. 

Dit beleidsplan is tijdens de bestuursvergadering van 2 Maart 2019 goedgekeurd 

door het bestuur van de SKBU 

 

15. Uitvoering 

 

De uitvoering van dit beleidsplan ligt in handen van het bestuur. Zij zullen toezien of 

dit beleidsplan goed wordt nageleefd en stellen de financiële middelen beschikbaar 

voor een goede naleving. 

 

Het Bestuur. 

 


