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Voorwoord van de voorzitter
Ook voor de kinderboerderij De Trotse Pauw geldt dat het jaar 2020 wegens de corona-crisis een
vreemd jaar is geweest. Maandenlang was publiek niet welkom.
De kinderen hebben de dieren moeten missen, maar ik weet zeker dat ook de dieren de kinderen
hebben gemist. Je zal toch maar een geitje zijn dat elke dag met gemak een appeltje of iets anders
lekkers kan wegpikken uit een openstaande tas van een argeloze bezoeker. Dat kon ineens niet meer.
En er was geen lief kind dat je als koe of paard eens lekker over de hand kon likken. Of dat je als
konijn eens fijn werd vastgehouden en gestreeld.
De dieren, zo is mij verteld door de verzorgers, vonden het ook maar een saaie tijd.
Nu maar hopen dat deze gekke tijd snel achter ons ligt en we weer met zijn allen volop kunnen
genieten van onze fraaie kinderboerderij.
Adrie Tilburg,
Voorzitter stichting Vrienden van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse
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Jaarverslag 2020
2020 een heel raar jaar…
2020 was ook voor de kinderboerderij De Trotse
Pauw een heel raar jaar.
Door de coronamaatregelen is de boerderij 3
periodes gesloten voor bezoekers.
De eerste lockdown was van 16 maart tot 2 juni.
Dat is juist de periode dat er op de
kinderboerderij veel jonge dieren geboren
worden. De geboortes en het uitkomen van de eieren werden vermeld op de facebookpagina van de
stichting Vrienden van de Trotse Pauw, om zo de bezoekers op de hoogte te houden.

In de zomermaanden kon de boerderij weer open, zij het met verschillende maatregelen:
• Een beperkt aantal bezoekers
• een éénrichtingsroute en
• geen extra activiteiten,
• geen schoolbezoeken
• en afstand houden.
Dat was niet leuk, maar eigenlijk ging het best goed.
In de herfst moest de boerderij weer twee weken dicht, een maand open en weer dicht op 15
december tot……….?
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Elk nadeel heb zijn voordeel…
Toch zitten er ook voordelen aan de sluiting van de boerderij. Een aantal ‘grote’ klussen kon
aangepakt worden zonder dat dat gevaar opleverde voor de bezoekers.
Op de wei werd een nieuwe drainage aangelegd.

De eenden vlonder in de vijver is geheel vernieuwd.
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De hooiberg, wagenschuur en de koeienstal
kregen een verfbeurt en zitten weer strak in de
lak

In het hoofdgebouw is alle verlichting
vervangen door duurzame ledverlichting.
.

Lintje
Jammer was het dat door de coronacrisis de uitreiking van het koninklijke lintje aan ex-bestuurslid
Elly Hoorens niet op passende wijze gevierd kon worden. De burgemeester vertelde Elly wel dat het
zijne koninklijke hoogheid heeft behaagd, dat ….

id in de rde

van ranje assau
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Jubileum
Ook het 25-jarig ambtsjubileum van medewerker Raoul
Bouwland moest op een aangepaste manier worden
gevierd.
Maar mooi zulke trouwe en toegewijde medewerkers te
hebben op de kinderboerderij…!

Lichtpuntjes…
Een lichtpuntje was zeker de gift van Jordi
Been die met een sponsoractie via
internet € 200,- voor de kinderboerderij
op wist te halen.
De Pluim van de Arbeid, ten bedrage van
€ 150,- op dierendag 4 oktober, was ook
een leuke verrassing.
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Het blotevoetenpad…
Naast de wroet-wei van de varkens is een Blotevoetpad aangelegd. Het afleggen van dit pad is een
uitdaging voor jong en oud.

Nieuwe dieren informatie borden
In december zijn er leuke informatieborden bij de verschillende dierverblijven geplaatst.
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Veestapel met blijdschap en verdriet…
Wat de veestapel betreft was het ook een jaar met pieken en dalen.
Blijdschap bij geboortes maar ook verdriet bij sommige overlijdens. Zo hebben we in augustus
afscheid moeten nemen van de stammoeder van onze witte melkgeiten Angela. Zij bereikte een
leeftijd van maar liefst 17 jaar.
Groot was de vreugde toen op 29 oktober het ezelveulentje Strekje werd geboren. Helaas moesten
we na 14 dagen al weer afscheid van hem nemen nadat hij ernstig ziek was geworden.
In november moesten van overheidswege alle vogels naar binnen in verband met de heersende
Vogelgriep elders in het land. Al het pluimvee zit tot nader order in volledige lock-down opgehokt in
verschillende verblijven, geen wenselijke situatie.

Hopelijk mogen we jullie snel verwelkomen…
Hopelijk brengt het jaar 2021 ons meer voorspoed en kunnen de poorten van de kinderboerderij
weer alle dagen wagenwijd open voor de bezoekers die het afgelopen jaar door De Trotse Pauw erg
gemist werden.
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Samen maken we het mooier
Sponsoring of bedrijven donatie
Tijdens de corona periode is er helaas weinig terecht gekomen van donateurs en sponsoren werven.
In augustus en september is er naar een lijst van bedrijven een emailing gestuurd met het verzoek
om te sponsoren. Nadat een aantal bedrijven die wij aan hadden geschreven telefonisch zijn
benaderd, werd ons wel duidelijk dat tijdens alle corona onzekerheden er weinig animo was tot
sponsoring. Dus helaas een erg teleurstellend resultaat.
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Fundraising oftewel crowdfunding
Tijdens de zomer van 2020 hebben we ook een fundraising opgezet via WhyDonate. Dit wordt ook
wel crowdfunding genoemd.
Deel deze link gerust met familie, kennissen, vrienden of collega’s…
.
De link vindt u hier: https://www.whydonate.eu/fundraising/detrotsepauw/nl

Ook hebben we de QR code van deze fundraising in de kinderboerderij op verschillende plaatsen op
A4 poster opgehangen – helaas was de kinderboerderij gedurende een groot gedeelte van 2020
gesloten. Dus zodra de kinderboerderij weer opengaat kan een ieder die dat wil spontaan de QRcode met hun mobiele telefoon scannen, waardoor je automatisch wordt doorverwezen naar de
website van onze fundraising om zo een vrijwillige donatie te doen.
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Financiën
Verlies en winstrekening 2020
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Balans 2020

Opmerkingen bij de jaarrekeningen van 2020:
Betreffende de Balans:
• De grootboekrekening Kruisposten betreft een bedrag vanuit de kas welke de
penningmeester Peter de Vette per 31/12/20 nog moet afstorten op de bankrekening. Dit is
in het nieuwe jaar 2021 gebeurt.
• Voor de ontvangen factuur van Buro Kloeg voor de aanschaf van de 10 Dieren A3-info
borden ten bedrage van €3.734,67 is geen reservering gemaakt voor verwachte toekomstige
betalingen in de financiële boekhouding, aangezien dit niet gebruikelijk is voor onze
administratie. De A3 info borden zijn wel eind december 2020 geleverd. De factuur is begin
januari 2021 betaald
5 mei 2021
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Na verwerking van de kasstorting en de factuur betaling is het banksaldo per half maart 2021
rond de €1900

Betreffende voorgenomen uitgave in 2021:
• Een geplande bestelling van tuinbanken ten bedrage van €1085 is tijdelijk “on hold” totdat
het banksaldo weer gegroeid is, zodat de lopende kosten tijdens 2021 in ieder geval kunnen
worden voldaan.
• Zoals ook via onze fundraising staan de volgende “wensen” nog open op ons lijstje om aan te
schaffen zodra er voldoend liquide middelen in kas of op onze bankrekening staan:
Sponsorwens

Aantal nodig /
Prijs p stuk

Lotus parkbanken van Gelford –
200 cm lang

2 stuks à
€1085/bank

Electropaneel Varkentje Knor
van Buro Kloeg

1 stuks à €4800

Afbeelding

Interactief, spelend leren: een juiste combinatie
levert een groene lamp en een leuk geluid op. Dit
motiveert natuurlijk om meer goede combinaties
te vinden.

Electropaneel Koe Kiekeboe
van Buro Kloeg

1 stuks à €2900

Middels draaikubussen en draaischijven kunnen
verschillende processen duidelijk gemaakt
worden. Vraag- en antwoordspelletjes kunnen
goed gepresenteerd worden op de kleppaneeltjes.
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Kascontrole verslag
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Bijlage 1 algemene gegevens
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Bijlage 2 bestuurssamenstelling
Dhr. Adrie Tilburg, voorzitter
Dhr. Peter de Vette, penningmeester
Dhr. Bert de Winter, 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
Onderstaand een overzicht van onze sponsors van wie we in 2020 een bijdrage mochten
verwelkomen voor een totaal bedrag van €437,84. Heel erg bedankt !!!
04-06-2020 0073 Ototol BV
17-09-2020 0076 WhyDonate
14-10-2020 0077 WhyDonate
17-11-2020 0078 WhyDonate
15-12-2020 0079 WhyDonate
19-11-2020 0078 Vertom UCS Holding

WhyDonate is onze fundraising website die elke maand de gedoneerde bijdrages overmaken op onze
bankrekening.
Sponsors die ons tijdens de jaren 2014 - 2019
hebben gesteund met een bijdrage zijn terug te
vinden in nevenstaande overzicht:

Sponsor naam

2014-2018 vorig jaar

AH

2018

Buijtenen

2016, 2017

De IJs-tuk

2015

Drop Facility Services

2019

Hegner

2015, 2016, 2018

HVS

In verband met de AVG-data privacy wetgeving
hebben we geen overzicht van de donateurs in ons
jaarverslag opgenomen. Alle donaties zijn een
uitermate welkome bijdrage, welke voor een

2015, 2017

Kiwanis

2014

Marckenburg

2014

Merz

2015, 2017

Montessorischool

2016

MORX

2016

Noa en Naomi

2015, 2016

totaalbedrag van €555,00 hebben gezorgd in 2020.

Ototol

2018

PANNEKOE

2018

Heel erg bedankt!!!

Ponrij

2018

Smits Administratie

2016

Stadsregio Rotterdam

2016

TUSSENJETANDEN

2016

Verhage Fast Food

2014, 2016

Donaties kunnen zoals gebruikelijk op
bankrekeningnummer NL87RABO 0180728016
worden overgemaakt. B ij v oorbaat dank .

Eindtotaal
Eindtotaal

2019

2019

€ 655
gemiddeld 2014-2018

€ 1.225
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