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Verslag bestuur SKBU 2019 

Het bestuur van de SKBU bestond in 2019 uit de volgende personen. 

• Voorzitter Klaas Brink 

• Secretaris Andries Weijdema 

• Penningmeester Arno Strijker 

• Janneke Woort. 
Van het bestuurslid Hendrik Post is in het voorjaar afscheid genomen. Vanaf 19 juni 
is Janneke Woort toegetreden als bestuurslid. 
 
Het bestuur heeft in 2018 vergaderd op de volgende data: 

• 5 januari 

• 7 februari, samen met mederwerkers. 

• 2 maart 

• 6 april 

• 4 mei 

• 19 juni 

• 10 juli 

• 8 augustus 

• 4 september 

• 9 oktober 

• 6 november en 

• 4 december 
 
  In de vergadering van 2 maart is het nieuwe beleidsplan goed gekeurd. Omdat er 
van de oorspronkelijke stichtingsacte geen getekend exemplaar meer in het archief 
aanwezig was zijn op 9 mei vernieuwde statuten bij de notaris gepasseerd. 
 
  De beide medewerkers met beheerstaken hebben een nieuw plan gemaakt over de 
te houden dieren met het oog op de nieuwe locatie. In de loop van het jaar is hier al 
een deel van gerealiseerd door in- en verkoop van dieren. Bij de schapen en geiten 
zullen er minder rassen op “De Stekplek” worden gehouden. Na het plotselinge 
overlijden van de koe konden er mede door de gift van Mts Geertsema uit Tollebeek 
een tweetal kalveren worden aangeschaft. Deze zijn rond de jaarwisseling op “De 
Stekplek”aangekomen 
  T.b.v. de dierhouderij is er in 2019 een nieuwe mestcontainer aangeschaft. 
 
  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 bestuur waren er al plannen voor het 
verplaatsen van de kinderboerderij naar een nieuwe locatie in de nieuw te bouwen 
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wijk “Schokkerhoek”. Het bestuur neemt actief deel in het overleg hierover. Hierbij is 
in het overleg met personeel en Triade over de inrichting van de nieuwe locatie 
inmiddels een plan gerealiseerd waarin de inrichting grotendeels is vastgelegd. 
  Daarnaast was er 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. Zie hiervoor het financieel verslag. 
 
  Het bestand donateurs is licht gegroeid. Bij grote activiteiten is er geworven onder 
de bezoekers. Naar een mogelijkheid om op grotere schaal donateurs te werven 
wordt nog steeds gezocht. 
 
  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 nog aantal nieuwe speeltoestellen aangeschaft en 
geplaatst. Dit was mogelijk mede door de bijdrage van een tweetal fondsen. Verdere 
uitbreiding op deze locatie is niet meer aan de orde i.v.m. de komende verhuizing. 
 
  Voor de verkoop aan het loket is dit jaar geïnvesteerd in de mogelijkheid om met 
PIN te kunnen betalen 
 
  Voor de jeugdige zaterdagvrijwilligers zijn nieuwe T-shirts aangeschaft.  
 
  Op de huidige locatie is er nog het nodige geïnvesteerd in onderhoud en 
verbetering van de dierenverblijven en het voerhok. 
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