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Verslag bestuur SKBU 2018 

Op de bestuursvergadering van 4 mei 2018 zijn Arno Strijker en Andries Weijdema 

toegetreden tot het bestuur van de SKBU. Hierbij is de volgende taakverdeling 

afgesproken. 

• Voorzitter Hendrik Post 

• Secretaris Andries Weijdema 

• Penningmeester Arno Strijker 
 
Niet meer actieve bestuursleden zijn op die vergadering afgemeld bij de KvK.  
 
Het bestuur heeft in 2018 vergaderd op de volgende data: 

• 4 mei 

• 14 mei 

• 4 juni 

• 30 augustus 

• 11 oktober 

• 12 november en 

• 8 december 
 
In de vergadering van 8 december is Klaas Brink als voorzitter tot het bestuur 
toegetreden en is Hendrik Post algemeen bestuurslid geworden. 
 
Het bestuur streeft ernaar om nog minimaal twee bestuursleden te zoeken. De 
voorkeur gaat hierbij uit naar inwoners van de gemeente Urk. 
 
Op het moment van de vorming van het nieuwe bestuur waren er al plannen voor het 
verplaatsen van de kinderboerderij naar een nieuwe locatie in de nieuw te bouwen 
wijk “Schokkerhoek”. Het nieuwe bestuur neemt actief deel in het overleg hierover. 
Hierbij is er zowel overleg met personeel en Triade over de inrichting van de nieuwe 
locatie als overleg met de  beide andere organisaties, Philadelphia en Zorggroep 
ONL, die op deze locatie komen en dus de nieuwe buren van “De Stekplek” zullen 
zijn. 
Het bestuur streeft naar een gezonde financiële positie, zodat de kosten van deze 
verhuizing opgebracht kunnen worden. 
 
In de bestuursvergaderingen is  besloten het bestand donateurs opnieuw op te 
zetten. Bij grote activiteiten is er geworven onder de bezoekers. Dit heeft een 
dertigtal nieuwe donateurs opgeleverd. 
 

mailto:info@skbu.nl
mailto:info@skbu.nl


   
 

Kinderboerderij De Stekplek 

Urkerweg 62 

8322 NB Urk 

 

Email: info@skbu.nl 

Website: www.skbu.nl 

Om t.b.v. deze donateurs de ANBI-status te verkrijgen is er een website opgezet en 
is begonnen met het schrijven van een nieuw beleidsplan. Dit is in februari 2019 
afgerond. 
 
Het bestuur heeft een nieuw programma aangeschaft voor de administratie. 
 
De stichting is btw-plichtig geworden. Dit heeft  voor de stichting financieel voordeel, 
omdat betaald btw-gelden nu terug gevorderd kunnen worden. 
 
Ook is er intensief overleg geweest met Caritas i.v.m. samenwerking op het gebied 
van de vrijwilligers. In verband met het feit dat de meeste vrijwilligers van “De 
Stekplek” ingeschreven staan bij Triade is er voor gekozen om met name bij de 
werving van nieuwe vrijwilligers met Caritas samen te werken. 
 
Voor  “De Stekplek” zijn een aantal nieuwe speeltoestellen aangeschaft en geplaatst. 
Een kleine uitbreiding staat nog op de planning, maar kon niet meer in 2018 worden 
gerealiseerd. In verband met de plannen voor een nieuwe locatie kan een grotere 
speeltuin op de huidige locatie niet meer worden gerealiseerd. 
Wel is het streven op de nieuwe locatie een volwaardige speeltuin te realiseren. 
 
Op de huidige locatie is er nog het nodige geïnvesteerd in onderhoud en verbetering 
van de dierenverblijven en het voerhok. 
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