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Aanleiding voor het opstellen van deze notitie zijn de voorgenomen renovatie van de gebouwen
op de Goffertboerderij, en de herinrichting van het terrein. Deze investeringen en aanpassingen
hebben direct consequenties voor de exploitatie op lange termijn. Dat verdient een gedegen
planvorming en verantwoording.
De veranderende omgeving, bezuinigingen op het gebied van natuur- en milieueducatie en het
verdwijnen van de subsidiebanen hebben het bestuur uitgedaagd om creatieve oplossingen te
vinden om maximaal in te zetten op verantwoord financieel beheer.
Die oplossingen hebben we (gedeeltelijk) gevonden. Ze zijn aanleiding geweest om een nieuwe
visie te ontwikkelen op natuurlijk werken, leren en spelen. Het bestuur wil die visie nu delen met
haar belangrijkste stakeholders.
De stichting heeft de gemeente gevraagd om een opdracht om de functies die zij uitvoert te
legitimeren en een kader te definiëren waarbinnen de stichting Stichting Kinderboerderij en
Hertenkamp de Goffert kan opereren. Deze opdracht is noodzakelijk, omdat de stichting effectief
wil opereren om zo haar doelstellingen te realiseren.
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Het huidige bestuur van de stichting KHG is sinds juli 2009 in functie. Tot die tijd werd het bestuur
mede ingevuld door Stichting De Driestroom uit Elst. De betrokkenheid van De Driestroom bij de
kinderboerderij is een logisch gevolg van het feit dat cliënten van De Driestroom al sinds 1995
dagbesteding aangeboden krijgen op de boerderij.
In 2009 is gestart met het ontvlechten van de exploitatie en het opzetten van een eigen
boekhouding en financiële administratie.
Kosten voor dagbesteding en de exploitatie van de boerderij zijn nu gescheiden en worden
afhankelijk van de kostenplaats (dagbesteding cliënten/exploitatie kinderboerderij) ten laste
gebracht van de stichting Driestroom, dan wel Stichting KHG. De administratieve reorganisatie
heeft geleid tot een nieuwe overeenkomst tussen Stichting KHG en De Driestroom, als sluitstuk
van de ontvlechting (mei 2010). Vanaf dat moment zijn we begonnen met de visieontwikkeling en
planvorming.
Resultaat van dit proces is een visie op natuurlijk werken, leren en spelen en een plan voor
herinrichting van het terrein. Dit proces is afgesloten met een open dag (oktober 2011) waarop
we de plannen voor herinrichting aan buurtbewoners, sponsoren en geïnteresseerden hebben
gepresenteerd.
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Het bestuur van de stichting gaat uit van een brede taakopvatting. Het bestuur draagt niet alleen
de verantwoording voor het beleid en de exploitatie op de lange termijn, maar levert ook een
directe bijdrage aan de beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.
Dit betekent in de praktijk dat de stichting opdracht geeft om, voor eigen rekening en risico,
gemeentelijke eigendommen aan te passen en te renoveren, invulling geeft aan een publieke
functie en de bestemming van het terrein, verantwoordelijk is voor het toezicht, het onderhoud
laat verzorgen, en verplichtingen en (huur)overeenkomsten aangaat.
Door de brede taakopvatting van de stichting wordt de gemeente in staat gesteld om invulling
te geven aan haar regiefunctie. Voorwaarde is wel dat de gemeente Nijmegen de stichting
voldoende ruimte geeft om haar doelstellingen en ambities te realiseren. Deze notitie dient ter
ondersteuning van het verzoek aan de gemeente voor een opdracht aan de stichting.
Stichting KHG is verantwoordelijk voor de exploitatie van de boerderij. De stichting wil daarbij
de continuïteit en het voortbestaan op de lange termijn veiligstellen. De stichting streeft naar
een solide financiële basis, zodat de educatieve, recreatieve en therapeutische functies
behouden – en uitgebouwd kunnen worden. De solide financiële basis maakt ook grootschalige
investeringen verantwoord.
De uitdaging is om vanuit een ondernemende houding een publieke functie duurzaam te blijven
realiseren, op een van de mooiste locaties van Nijmegen.
In tegenstelling tot de traditionele definitie van publiek ondernemerschap, waarin overheden
uitgedaagd worden om publieke taken met een ondernemersperspectief uit te voeren, bedoelen
we in dit plan met publiek ondernemerschap de manier waarop betrokken burgers en vrijwilligers
bijdragen aan het realiseren van een publieke functie.
Publiek ondernemerschap in deze context heeft betrekking op de exploitatie van de
kinderboerderij de Goffert, samen met buurtbewoners, samenwerkingspartners en de gemeente
Nijmegen.
De kinderboerderij vervult een publieke functie. De boerderij is openbaar, en toegankelijk
voor alle bezoekers uit de regio Nijmegen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de voorziening
laagdrempelig en dus gratis toegankelijk te houden. De kwaliteit van de kinderboerderij biedt
voldoende aanknopingspunten om, gebruikmakend van bedrijfseconomische principes, de
exploitatie te realiseren. Met deze principes bedoelen we onder andere:
• een continue zakelijke rechtvaardiging;
• goed financieel beheer op basis van geaccepteerde boekhoudkundige principes;
• optimaal gebruikmaken van fiscale voordelen;
• risicomanagement;
• gezond ondernemerschap om kosten laag te houden en inkomsten te verhogen.
Waar de gemeente van oudsher de publieke functie realiseerde, kan zij nu de stichting KHG
opdracht geven om deze taak uit te voeren en zelf de regiefunctie op zich nemen. Dat vraagt om
goed opdrachtgeverschap bij de gemeente. Om loslaten en vertrouwen geven. In dit plan leest u
waarom u dat met een gerust hart kunt doen.
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We willen een omgeving creëren waarin bezoekers natuurlijk kunnen werken, leren en spelen. Om
dat voor elkaar te krijgen, willen we vanuit een solide financiële basis de educatieve, recreatieve
en therapeutische functies van de kinderboerderij behouden en uitbouwen.
Voor het invullen van de educatieve functie ontwikkelt de stichting op haar terrein een unieke
buitenlocatie, waar jongeren en stadsbewoners op natuurlijke wijze in aanraking komen met
bijzondere facetten van het buitenleven. De boerderij wordt uitgebouwd tot een oase in de stad,
waar kinderen via inspirerende werkvormen als vanzelf leren over de natuur, de dieren, voeding,
het klimaat en duurzame energievormen. De stichting zoekt voor het invullen van de educatieve
functie samenwerking met de Natuurtuin, het MEC en andere logische relevante partners.
De herinrichting maakt het mogelijk dat kinderen zich uitleven in het uitdagend natuurlijk
ingerichte buitenterrein. We willen het recreatieve aanbod differentiëren naar de verschillende
doelgroepen: tot zes jaar, van zeven tot twaalf jaar, jonge gezinnen en senioren.
Verder biedt de boerderij na de renovatie meer mogelijkheden voor dagbesteding in een
natuurlijke beschermde omgeving. Naast de dagbesteding voor cliënten van Stichting De
Driestroom willen wij ook buitenschoolse opvang gaan aanbieden.
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De boerderij biedt bezoekers de gelegenheid om in contact te komen met boerderijdieren, groot
en klein. Kinderen kunnen de dieren knuffelen, een kijkje nemen in de moestuin, spelen op de
speelplekken en in de zandbakken. Verder is er een terras en een klein winkeltje. Bezoekers
komen ook in contact met cliënten van De Driestroom die de dieren verzorgen en het terrein
onderhouden.
Op dit moment missen bezoekers vrije speelruimte. Vooral voor de kinderen boven de zes jaar is
er te weinig te beleven. Een hertenkamp, voor de buurt een belangrijk relict, maakt onderdeel uit
van het terrein evenals een betonnen vijver met (te) veel watervogels. Veel dieren zitten achter
prominente hekken en de afstand tot de dieren is te groot.
Het bestuur wil het terrein veranderen in een natuurlijke, rijke speel- en leeromgeving. Het
prachtige terrein biedt talloze mogelijkheden om een extra impuls te geven aan het natuurlijk
spelen. Spelen leidt tot ervaren, bewegen en ontdekken van natuurverschijnselen. De ruimte is
er, maar in de huidige inrichting kan het concept natuurlijk leren geen vorm krijgen. Het totale
terrein is 3 hectare groot, dus in principe is er voldoende ruimte om diverse functies zoals
educatie, recreatie en het natuurlijk spelen te combineren.
Dit doel willen we realiseren door renovatie van de dierenverblijven en de werk- en verblijfsruimte
voor de cliënten van De Driestroom. Hiervoor heeft het bestuur de middelen beschikbaar. De
vergunningen zijn verstrekt, de ontwerpen zijn klaar en de opdrachten voor de eerste fase zijn
gegund. Het ontwerp voor renovatie en herinrichting is gebaseerd op de volgende uitgangpunten:
• Meer mogelijkheden voor vrij spelen voor kinderen vanaf zes jaar. De kinderboerderij is nu niet
geschikt voor de oudere kinderen (bouwen, rennen, klimmen etc.).
• Natuurbeleving anders dan boerderijgerelateerde onderwerpen. Iets kunnen doen met natuur,
water, klimbomen, en vruchten.
• Een aanbod voor georganiseerd bezoek. Een kleuterroute, een middenbouw-spel, een
puzzeltocht voor de bovenbouw.
• Een sfeervolle inrichting die er minder rommelig en hekkerig uitziet. Je kunt nu maar één route
lopen. Met wat meer verbindingen en verschillende activiteitenplekken zou de ruimte veel groter
lijken.
• Een centrale plek binnen en een centrale plek buiten.

Kinderboerderij de Goffert Natuurlijk werken, leren en spelen

|

Pagina

7

Naast de bestaande educatieve boerderijfunctie ontwikkelt het bestuur een aanbod voor
natuurlijk spelen (en leren). Een unieke combinatie van een boerderijsfeer en een uitdagende
natuurlijke omgeving die voor alle leeftijden uitdagend, veilig en leuk is. In alle seizoenen.
In de eerste fase (voorjaar 2012) wordt gestart met de aanpassing van de gebouwen (lokaal
en dierenverblijf). Parallel hieraan begint de inrichting van een natuurlijk speelterrein.
Uitgangspunten voor de inrichting zijn:
• Ruimte scheppen: een landschappelijke inrichting van een centrale ruimte met kleinvee en
knuffelweide, en daaromheen gesitueerd een gebied voor het natuurlijk spelen met diverse
zones met gevarieerde spelaanleidingen en geschikt voor diverse leeftijdscategorieën (tot en
met twaalf jaar).
• Brede natuurvisie: in de inrichting en het activiteitenaanbod staat een brede natuurvisie
centraal. Natuur als voedselleverancier (groenten verbouwen, boomgaard, boerderijdieren).
Natuur als spelaanleiding (constructiespel, fantasiespel, bewegingsspel). Natuur als groen
leslokaal (wetmatigheden, natuurverschijnselen).
• Ontmoetingen staan centraal: Ontmoeting tussen mensen (picknickplekken, terrasje, zitplekjes
en activiteiten). Ontmoetingen tussen mensen en dieren. Alleen voor dieren die benaderbaar en
aaibaar zijn, wordt ruimte gereserveerd.
• Landschappelijk ‘pimpen’: De dierenverblijven worden geïntegreerd in het landschap. Er komen
paadjes doorheen. Ook komen er knuffelweides en hagen die het hekwerk vergezellen.
• Avontuur: Het terrein wordt avontuurlijker voor alle leeftijden. Daagt uit tot beweging,
gevarieerd spel en speels leren.
• Activiteiten: Aanbod ontwikkelen voor bezoek in georganiseerd verband. Puzzeltochten,
kleuterpad, en een bewegingsroute.
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De kinderboerderij vervult een publieke functie en draagt daarmee een grote
verantwoordelijkheid als het gaat om toezicht en veiligheid. Het bestuur is zich hiervan bewust.
De kinderboerderij voldoet dan ook aan de normen op het terrein van (dieren) hygiëne, welzijn
en veiligheid.
• De kinderboerderij voldoet aan de certificeringeisen ten aanzien van gezondheid mens en dier,
waaronder:
- Instructie en communicatie in verband met preventie uitbraak dierenziekten;
- Certificeren en keuren van dieren door dierenarts;
- Regelmatige controle op zoönosen in verband met overbrachte dierenziekten;
• Voldoet aan de wet- en regelgeving voor kinderboerderijen:
- Flora en faunawet;
- Destructiewet;
- Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
• Wij streven ernaar om een erkenning te verwerven als Kinderboerderij (SKBN);
• Wij zijn erkend leerbedrijf van Aeguor;
• De nieuwbouw voldoet aan brandveiligheideisen;
• Alle speelinrichtingen worden TUV-gecertificeerd.
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De boerderij ontvangt jaarlijks ongeveer 70.000 bezoekers. Doelgroepen voor de boerderij zijn:

Dagbesteding
• Mensen met een beperking.
• Op termijn BSO-kinderen.

Recreatie
• Jonge gezinnen met kinderen.
• Basisschoolleerlingen van en buiten Nijmegen in samenwerking met het MEC.
• Kinderfeestgangers.
• Senioren met jonge kinderen.

MVO
•B
 edrijven met vrijwilligers in het kader van MVO.

Educatie & opvang en stage
• Stagiaires van Helicon, VO & Praktijklessen voor Groenscholen.
• Stagiaires van speciaal onderwijs.
• Bureau Halt.
• Maatschappelijke stages.
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Bestuur KHG
• Het bestuur is verantwoordelijk voor de exploitatie en het (meerjaren)beleid. Het bestuur
hanteert een pragmatische, hands-on, zakelijke bestuurdersstijl die dicht bij de uitvoering staat.
Het bestuur is zich bewust van de verantwoordelijkheid om de continuïteit van deze publieke
functie te kunnen handhaven. Andere belangrijke functies van het bestuur zijn: het inbrengen
van expertise, het verwerven van inkomsten, sponsoren, het werven van donateurs. De inzet
van de netwerken van de bestuursleden levert een belangrijke bijdrage aan het succes van de
boerderij. Het bestuur bestaat op dit moment uit drie leden. Er zijn geen vacatures.
De vergaderfrequentie is zeswekelijks. Tijdens het bestuursoverleg is de beheerder van de
boerderij aanwezig. Daarnaast is namens de Stichting Driestroom ook een afgevaardigde
aanwezig.

Stichting Driestroom
• Begeleiding cliënten, dierenverzorging en toezicht, onderhoud en verantwoordelijk voor
weekendbezetting.

Stichting Goffertgebeuren
• J aarlijks innen van contributies van donateurs voor de Stichting KHGj.

Subsidiebanen
Op dit moment worden drie subsidiebanen afgebouwd. Medewerkers die in het kader van een
subsidiebaan actief zijn vervullen (of: vervulden) de volgende activiteiten:
- Project Moestuin Stichting de Natuurtuin heeft door het wegvallen van de subsidiebaan het
project moestuin, locatie Goffertboerderij moeten stopzetten. Hiermee dreigt een deel van
de educatieve functie (kennismaken en leren over groenten) te vervallen. Dit probleem wordt
opgelost door cliënten van De Driestroom die de moestuin nu onderhouden.
- Organiseren Kinderverjaardagen Gemiddeld worden 25 keer per jaar kinderfeestjes
georganiseerd. Deze activiteiten werden begeleid door medewerkers met een subsidiebaan.
De stichting heeft ervoor gekozen om een overeenkomst te sluiten met Feestenzo,
www.feestenzo.net die de organisatie van kinderfeestjes voor haar rekening zal gaan nemen.
- Verkoop Voor de verkoop van boerderijproducten was er een medewerker met een
subsidiebaan. Die subsidiebaan is komen te vervallen. Hierdoor ontstaat een risico van
teruglopende inkomsten. De kinderboerderij wordt hierdoor ook minder aantrekkelijk. Na
verbouw is het mogelijk om aan meer cliënten plaats te bieden. Wellicht dat cliënten mee
kunnen helpen met verkoop van producten.
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- De Pauwenroute is een initiatief van de gemeente Nijmegen. De leskist wordt aangeboden
door het MEC. Organisatie en begeleiding worden nu door medewerker met een subsidiebaan
uitgevoerd. Gedurende twintig weken gaat het om een bezetting van vijf dagen x drie uur. Ruim
950 leerlingen van elf scholen uit Nijmegen, Wijchen, Overasselt, Lent en Groesbeek maken
jaarlijks gebruik van dit aanbod.. De inkomstenderving door het wegvallen van de Pauwenroute
is beperkt. Maar er gaat wel een deel van de NME-functie verloren. Het bestuur heeft aan de
gemeente gevraagd om een educatief medeweker, voor twintig weken, twaalf uur per week
beschikbaar te stellen en tegelijkertijd het NME-aanbod voor Nijmegen te centraliseren in de
Goffert. Hierdoor kan de Goffertboerderij in samenwerking met het MEC voor de gemeente
Nijmegen een deel van de NME-functie blijven vervullen.
- Organisatie Kerstsprookje Jaarlijks organiseren de vrijwilligers – met ondersteuning van de
medewerkers met een subsidiebaan – het Kerstsprookje. Een feestelijk gebeuren met een lange
traditie. Tevens een bron van inkomsten voor de kinderboerderij. Het Kerstsprookje wordt
door 2400 betalende bezoekers bezocht. Met het wegvallen van de subsidiebaan zal een groter
beroep worden gedaan op de inzet van bestuursleden en vrijwilligers.

Vrijwilligers
Op dit moment werken vier vrijwilligers regelmatig voor onze stichting. Zij houden toezicht,
klussen en zorgen voor de verkoop van eieren, koffie en ranja. Tijdens open dagen, feesten en het
Kerstsprookje kan de stichting een beroep doen op ongeveer vijftig vrijwilligers die helpen bij
de organsatie.
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Kerstsprookje
Kinderboerderij De Goffert verandert ieder jaar rond de kerst in een Kerstsprookje. Medewerkers
en cliënten van Stichting De Driestroom en talrijke vrijwilligers nemen bezoekers mee op het
sprookjesachtig verlichte terrein. Bezoekers kunnen genieten van een echt kerstspel, opgevoerd
door cliënten van De Driestroom. Een heuse wensengel vervult de wensen van de kleintjes.
De dieren van de kinderboerderij zijn zoveel mogelijk opgenomen in het kerstgebeuren. Op
de weide is er een groot vuur en het terrein is sprookjesachtig verlicht. Er lopen mysterieuze
wezens rond die verhalen vertellen en muziek maken. En natuurlijk ontbreekt de kerstman niet.
In de sneeuwhut zijn er warme hapjes en warme drankjes te koop.

Pauwenroute
De kinderen leren de dieren van de kinderboerderij kennen. Ze kijken hierbij naar de uiterlijke
kenmerken, eetgewoontes en de manier waarop de dieren zich (voort)bewegen.
De kinderen raken vertrouwd met dieren door ze goed te bekijken, te aaien, te knuffelen en te
voeren. Ook leren ze hoe je met dieren moet omgaan.
Bij de keuze van activiteiten staan de thema’s Boerderijleven, en Natuurlijk werken, leren en
spelen centraal.

MVO
Kinderboerderij de Goffert is de ideale locatie voor medewerkers van bedrijven die in het kader
van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vrijwilligerswerk willen verrichten. Voor
het onderhouden van het terrein, het meewerken aan de herinrichting, en het schilderwerk
worden regelmatig MVO-activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld voor:
- Rabobank (NL Doet)
- Haskoning
- AkzoNObel (aangevraagd)
- VGZ (aangevraagd)
- Bovemij
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De doelstellingen zijn vastgesteld, de boodschap is geformuleerd en de doelgroepen zijn bekend.
Op dit moment ontbreekt het nog aan een uitgewerkte communicatiestrategie. De hoofdlijnen
van de strategie zullen bestaan uit:
- Relatiebeheer & fundraising: onderhouden van de relatie met stakeholders: buurtbewoners
en sponsoren, samenwerkingspartners en leveranciers;
- Informeren: informatie verstrekken aan bezoekers over de boerderij en verhogen
bezoekersaantallen;
- Educatie: aanbieden van informatie aan scholen, doelgroepen en aanbieders van educatieve
lespakketten.
De uitvoering van de communciatiestrategie doen wij met een eigen herkenbare huisstijl en
de pay-off Natuurlijk werken, leren en spelen. Daarbij maken we gebruik van onder andere
nieuwsbrieven, en social media (Foursquare. Linkedin en Facebook).
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Stichting De Driestroom
Stichting De Driestroom begeleidt volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen,
werken, dagbesteding en vrije tijd. Voor de cliënten van De Driestroom is de kinderboerderij
een fantastische vorm van dagbesteding. De Driestroom, draagt bij aan de exploitatie,
levert de professionele begeleiding en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van
de Kinderboerderij. Zij is de belangrijkste samenwerkingspartner voor het bestuur. De
dagbesteding van De Driestroom blijft centraal staan.

Hezelburcht
Hezelburcht is een van de grootste professionele subsidie- en fondsenwervers van Nederland
met vestigingen in Groningen, Den Haag, Amsterdam en Eindhoven en Nijmegen. Hezelburcht
levert (om niet) diensten aan de stichting ter ondersteuning van de fondsen- en sponsorwerving .

Willemsen accountants
Willems Accountants & Belastingadviseurs is een dienstverlenende organisatie op
administratief, fiscaal en bedrijfseconomisch terrein. Door niet alleen de cijfers te analyseren,
maar ook een glasheldere vertaalslag te maken naar onze bedrijfssituatie, levert Willemsen
direct toegevoegde waarde.

Mike Raafs BTW
Raafs BTW bestaat uit een team van ervaren specialisten op het gebied van de btw, het btwcompensatiefonds en overdrachtsbelasting, met ieder een eigen specifieke professionele
achtergrond.

Bureau Niche
Bureau Niche draagt bij aan het opzetten en uitvoeren van plannen voor ontwikkeling van
het landschap. In samenspraak met de stichting zoekt zij naar manieren om de ecologische en
recreatieve functies te versterken. Bureau Niche helpt ons om onze visie werkelijkheid te laten
worden en zoekt verbinding tussen buurt en school, jong en oud.
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Jan Bos

Coop Wieleman

Hestia

Modderkolk

Dirkzwager

Lookinsharp

Einder communicatie

Kinderboerderij de Goffert Natuurlijk werken, leren en spelen

|

Pagina

19

K I N D ERB O ER D ER I J

DE GOFFERT
Stichting KHG

