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Voorwoord 

Voor mijn werk moet ik met enige regelmaat naar het gemeentehuis van 

Spijkenisse. Ik loop dan expres over het terrein van de kinderboerderij en dat is 

echt leuk. Ik zie kinderen liefdevol een geitje aaien, ik zie ouders bezorgd hun 

koters waarschuwen om niet zo hard te rennen op weg naar de konijnen omdat ze 

dreigen te vallen en ik zie de medewerkers die er voor zorgen dat alles er zo pico 

bello  uitziet.  Ik word daar blij van.  

In dit jaarverslag leest u dat de vrienden van de kinderboerderij kunnen 

terugkijken op een geslaagd jaar met tal van activiteiten. Wij prijzen 

ons  gelukkig genoeg donateurs te hebben om de plannen financieel mogelijk te 

maken. Daarvoor onze dank.  

En, mocht u net als ik bij de kinderboerderij langslopen, druk eens op die rode 

“alarmknop” om het hek te openen, ga naar binnen en laat je blij maken. 

 

Adrie Tilburg, voorzitter stichting Vrienden 

van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse 
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Jaarverslag bestuur 

 

2017  Is het vierde jaar waarin wij als stichting Vrienden van Kinderboerderij de 

Trotse Pauw Spijkenisse actief waren. Vanaf de start in 

2014 hebben we al veel werk verzet en mooie dingen 

bereikt. Dingen waarvan we alleen maar durfden dromen. 

Een van die dingen was de Honingpot, ons verkooppunt. 

Afgelopen jaar merkten we, tot onze grote vreugde, dat 

steeds meer mensen de Honingpot wisten te vinden en te 

waarderen. We hebben geïnvesteerd in een nieuwe 

(tweedehands) vriezer voor de ijsjes en ook hebben we 

leuke kussentjes gekocht voor op de picknickbanken. Het 

ziet er nu supergezellig uit!. De Honingpot is geopend op 

woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag als het mooi weer is. 

Gelukkig hebben we een grote groep vrijwilligers die willen 

helpen met verkoop. Hier zijn we erg blij mee.  

In 2017 werd de bestrating van de konijnentuin afgerond. 

Nu liggen er overal zogenaamde graskeiblokken waardoor de 

konijnentuin ook met slecht en regenachtig weer goed 

begaanbaar is. Dankzij een donaties van onze sponsors, de 

10-euro-vrienden, een prachtige actie van PLUS Meeuw en 

de Pluim van de Arbeid konden we halverwege het jaar overgaan tot het 

bestellen van nieuwe konijnenhokken. De huidige hokken zijn zo’n 25 jaar oud en 

toe aan vervanging. Helaas heeft de oplevering van de zes nieuwe hokken enige 

vertraging opgeleverd door onvoorziene omstandigheden 

bij de leverancier. Maar we hopen dat bij het publiceren 

van dit jaarverslag de nieuwe hokken op hun plek staan. In 

het voorjaar zullen de hokken in de bekende groene kleuren 

worden geverfd.  

Aan het einde van 2016 werden we verrast door de mooie 

opbrengst van de kerstmarkt van het Praktijkcollege 

Spijkenisse. Hiermee hebben we begin 2017 twee nieuwe 

bijenkasten aangeschaft. Gezien de enorme 

honingopbrengst deze zomer, zijn de bijen er erg blij mee. Dit jaar hopen we nog 

twee bijenkasten te kunnen vervangen/aanschaffen. Tijdens de jaarlijkse  
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Imkerij-dag is de honing geslingerd en zijn er vele potjes gevuld met heerlijke 

honing. De verkoop van deze potjes leverde de stichting een mooi bedrag op. 

Het was jammer dat er aan de samenwerking met pannenkoekenrestaurant de 

Pannenkoe een einde kwam doordat deze haar pand in Spijkenisse sloot. Hierdoor 

verviel de mogelijkheid om een kinderfeestje te vieren op de kinderboerderij en  

dat af te sluiten met een bezoek aan het restaurant.  

Het in leveren van gescheiden afval was in heel 

Spijkenisse vorig jaar een actueel onderwerp, zo ook 

op onze kinderboerderij. We doen mee aan een Pilot 

van de gemeente Nissewaard om het afval 

gescheiden aan te leveren. (PMD, OPK en restafval). 

Ook tijdens de lessen aan de schoolklassen werd 

aandacht gegeven aan het scheiden van afval. Het afval gescheiden aanbieden 

levert de vriendenstichting een mooi bedrag op. 

In het jaarverslag van 2016 heeft u kunnen lezen dat wij van plan waren om de 

fundering onder twee kippenhokken te vervangen. Gedurende het jaar zijn we 

van plan veranderd en hebben slechts een fundering vervangen. Voor de plek 

waar het andere kippenhok nu nog staat hebben we mooie andere plannen!  

In mei ging, tijdens een gezellige spelletjesmiddag, 

onze nieuwe website online.  

Het is een prachtige website die voor ons is gemaakt 

door Loods19 ter gelegenheid van hun 10.000e  

opdracht. We zijn erg blij en verrast door dit 

cadeau. 

Het bestuur van Stichting Vrienden van de kinderboerderij vergadert ongeveer 1 

maal per twee maanden en heeft onderling regelmatig contact via de mail. Ook 

namen wij deel aan diverse activiteiten op de kinderboerderij en probeerden wij 

tijdens deze activiteiten nieuwe vrienden te werven.  

Heel fijn is de ondersteuning vanuit de gemeente Nissewaard. Diverse 

ambtenaren en natuurlijk de beheerster van de kinderboerderij nemen actief 

deel aan de vergadering.  Zij staan ons bij met raad en daad.   

U ziet het,  er is een hoop gebeurd in 2017 en we hopen in 2018 even 

voortvarend door te gaan, gesteund door onze sponsors en 10-euro-vrienden.  

We zullen u op de hoogte houden van alle activiteiten van de stichting Vrienden 

van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse via onze website, nieuwsbrieven 

en facebookpagina. 
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Financiën 
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Kascontrole  
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Bijlage 1 diverse gegevens 

 

Stichting Vrienden van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse  

 

Website: www.vriendenvandetrotsepauw.nl 

Mailadres: trotsepauw@gmail.com  

Facebookpagina;  vrienden van de trotse pauw  

Postadres: Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 

Kamer van Koophandel: inschrijfnummer 60706406 

Bankrekeningnummer: NL87RABO 0180728016 

De stichting heeft de ANBI-Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vriendenvandetrotsepauw.nl/
mailto:trotsepauw@gmail.com
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Bijlage 2 bestuurssamenstelling 

 

Dhr. Adrie Tilburg, voorzitter 

Dhr. Peter de Vette, Penningmeester 

Mevr. Elly Hoorens, secretaris 

Dhr. Peter Visser, algemeen bestuurslid. 

vacant, algemeen bestuurslid  

 

Adviseurs; 

Mevr. Joke Wartna, beheerder Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse 

Dhr. Ger Klapwijk, afdeling stadsbeheer Gemeente Nissewaard 
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Bijlage 3 Sponsors/donaties/scholen  

 

- Grado Graveertechniek B.V. 

- Hoogvliet Schilder- en glasbedrijf 

- Molendijk bestratingen 

- Verhage Fastfood Waterland  

- Tion installatietechniek 

- Nienke Luuk en Fleur  

- Café Merz 

- Hegner Nederland b.v. 

- Loods19 

- Pluim van de Arbeid Nissewaard 

- Plus Meeuw  

- Smits Administratie-en Advieskantoor 

- Schoon belonen/ gemeente Nissewaard  
- Al onze vrienden  

 


