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Verslag bestuur SKBU 2020 

In verband met de Covid-19 pandemie is dit jaarverslag een stuk korter dan u van 

ons gewend bent. Daarnaast is het activiteitenverslag en het bestuurlijke verslag om 

dezelfde reden samengevoegd. 

 

Het bestuur van de SKBU bestond in 2020 uit de volgende personen. 

• Voorzitter Klaas Brink 

• Secretaris Andries Weijdema 

• Penningmeester Arno Strijker 

• Janneke Woort. 

• Johanna van den Berg 

• Willy Hakvoort 
Johanna van den Berg en Willy Hakvoort zijn in nov. 2020 als bestuurslid 
toegetreden 
 
Het bestuur heeft in 2020 vergaderd op de volgende data: 

• 5 februari 

• 11 maart 

• 10 juni 

• 8 juli 

• 16 september 

• 20 oktober 

• 25 november (video vergaderen) 
 
  In verband met de corona-pandemie is er minder vergaderd dan de opzet was. Ook 
konden hierdoor minder zaken worden aangepakt.  
 
  Voor de nieuwe locatie in de “Schokkerhoek” was er eveneens minder overleg 
mogelijk en nodig. Dit kwam ook door het feit dat de plannen hiervoor voor het 
grootste deel inmiddels vast liggen. Wat dit betreft zat het bestuur van de SKBU het 
afgelopen jaar in een soort tussen fase tussen plannen maken en de uitvoering 
hiervan. 
 
  Het bestuur streeft natuurlijk naar een gezonde financiële positie, zodat de kosten 
van deze verhuizing opgebracht kunnen worden. Helaas was 2020, door de corona-
pandemie, geen goed jaar. Doordat de kinderboerderij gesloten moest worden, 
waren er beduidend minder inkomsten uit verkoop, lessen aan scholen en 
activiteiten. De uitgaven voor bijv. voer, dierenarts, bijdrage personeelskosten enz. 
gingen echter wel gewoon door. Hierdoor is er voor dit jaar geen positief resultaat 
geboekt. 
 

mailto:info@skbu.nl


   
 

Kinderboerderij De Stekplek 

Urkerweg 62 

8322 NB Urk 
 

Email: info@skbu.nl 

Website: www.skbu.nl 

  De fondsenwerving voor de nieuwe locatie zal het komende jaar worden opgepakt 
in samenwerking met Triade. Ook hier zaten we in 2020 in de eerder genoemde 
tussenfase. 
  Wel is er het afgelopen jaar meer aandacht besteed aan de sociale media 
(Facebook en Instagram) en is de website uitgebreid. Deelname aan de 
Raboclubactie heeft een leuk bedrag (€1039,-) opgeleverd. 
 
  Via de sociale media is er wel aandacht gevraagd voor de (financiële) positie van de 
SKBU. Dit heeft tot enkele mooie reactie geleid. Fondsenwerving bij bedrijfsleven en 
werving van donateurs op grotere schaal werd door het bestuur, i.v.m. corona, niet 
gewenst geacht. Deze plannen zijn dan ook tot nader order in de ijskast gezet. 
 
  Op de Stekplek is het aantal dieren en rassen inmiddels verkleind in verband met 
de vermindering weide-oppervlakte op de huidige locatie en ook als voorbereiding op 
de komende verhuizing. Aan de oostkant is een nieuwe ingang aangelegd i.v.m. de 
aanleg van een brug met rotonde op de Urkerweg.  
 
  Voor de zaterdag is er nog steeds een groep enthousiaste jeugdige vrijwilligers, die 
meehelpen de dieren te verzorgen. Helaas hebben ook zij door de corona een aantal 
maanden niet kunnen meehelpen. Uiteraard blijft het de bedoeling deze activiteit in 
stand te houden.  
 
Voor de lockdown zijn er nog 2 kinderactiviteiten georganiseerd. Op 29 januari 
hebben ong. 70 kinderen een vogelhuisje en pindaslinger gemaakt en op 19 februari 
hebben 53 kinderen een sneeuwklokje geknutseld. De activiteit voor maart was wel 
al voorbereid en aangekondigd, maar mocht niet meer plaatsvinden. 
 
  Al met al kunnen we terug kijken op een wel heel bijzonder jaar, dat we ons nog 
lang zullen herinneren. Voor het komende jaar kunnen we alleen maar hopen dat we 
weer open kunnen gaan voor publiek en de zo gemiste activiteiten weer kunnen 
oppakken. Ook zullen we het komende jaar ons actiever kunnen gaan voorbereiden 
op de nieuwe locatie. 
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