Financiële verantwoording over 2017
BATEN

€

€

Algemene subsidie gemeente

365.800

Subsidie gemeente voor kosten vrijwilligers en vakantieactiviteiten

2.034

Intrest bank

130

Ontvangen donaties (algemeen)

7.330

Opbrengsten kaaswinkel, voederautomaten

4.494

Dieren in eigen beheer

-357
379.431

LASTEN
Afschrijvingen materiële vaste activa
Salarissen, sociale lasten en pensioenpremies , Promen
Vergoedingen en kosten vrijwilligers en personeel
Onderhoud gebouwen en terreinen

2.746
236.006
18.496
4.590

Dotatie voorziening groot onderhoud & vervangingsinvesteringen

50.000

Dotatie egalisatiereserve CNME

15.000

Gas, water en elektriciteit, belastingen en heffingen
Stro, voer, e.d.

6.263
10.994

Afvoerkosten mest

2.178

Kosten dierenarts

3.689

Kosten auto

3.112

Accountantskosten (inclusief kosten loonadministratie en advies)
Kantoorkosten, assurantie
Vakantieactiviteiten
Algemene beheerkosten

11.350
2.947
501
6.114
373.986

Positief saldo

5,445

Verslag van de activiteiten in 2017
CNME De Hooiberg
In 2017 heeft het CNME 156 themalessen verzorgd en 75 groepen hebben aan een
project meegedaan. Daarmee bereikte het CNME zo’n 6930 leerlingen.
Aan 75 groepen is in 2017 een leskist, ontdekdoos, veldwerkkist of ander materiaal voor
grote of kleinere projecten uitgeleend. Met een leskist, of ontdekdoos of andere
materialen is een groep minstens een aantal dagen tot weken achtereen bezig. Materialen
helpen bij de ondersteuning van de methode voor natuuronderwijs.
De volgende leerlijnen zijn uitgezet: Water en waterkwaliteit, energie en klimaat, afval en
consumptiegedrag.
Samen met het CNME zijn twee scholen in 2016 gestart met voorbereidende gesprekken
om tot een plan te komen waarbij de hele school structureel afvalvrij wordt. Onderdeel
daarvan is een educatieplan waarin duidelijk wordt hoe en waarom het afval gescheiden
moet worden. Deze plannen zijn in het najaar van 2017 op de scholen uitgevoerd.
Stadsbeheer van de gemeente speelt daarin een rol als facilitator m.b.t. het gescheiden
afvoeren en meedenken in het praktisch gescheiden inzamelen binnen de school.
Kinderactiviteiten
Winteractiviteit :
Voorjaarsactiviteit :
Mei activiteit
Dierencursus :
Zomeractiviteit :
Totaal :

kinderen
40
431
213
19
135
838

Overige activiteiten voor bezoekers:
- Uitleen van kleine dieren ten behoeve van knuffeldagen van instellingen zoals
verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en
peuterspeelzalen.
- Ontvangst van groepen gehandicapten, kinderen van scouting, middelbaar en
speciaal onderwijs, van buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen. Educatieve speurtochten en dierverzorging stonden daarbij
centraal.
- Knuffelmiddagen met kleine dieren voor jongere kinderen.
Samenwerking
Met onder meer de volgende instanties is in 2016 intensief samengewerkt:
- Promen
– WSW-personeel
- Pameijer Keerkring
– inzet verstandelijk gehandicapten
- Capelse scholen
– verspreiding posters, lessen
- Stichting Heemtuin
– gebruik van terrein voor eieren zoeken
- MBO College
– mede organisatie activiteiten door
stagiaire (Proeve van bekwaamheid)
De samenwerking met het Dagcentrum Noord-Oost (onderdeel Pameijer Keerkring)
verdient een extra vermelding. Acht verstandelijk gehandicapten onder begeleiding van
een werkmeester zijn in dit kader drie maal per week op de boerderij aan het werk op
uiteenlopende klussen zoals het uitmesten van enkele dierverblijven, vegen van de kralen
en het terrein en het legen van de prullenbakken.

