Financiële verantwoording over 2019
BATEN

€

Algemene subsidie gemeente

€
372.872

Subsidie gemeente voor kosten vrijwilligers en vakantieactiviteiten

1.029

Intrest bank

14

Ontvangen donaties (algemeen)

3.644

Opbrengsten kaaswinkel, voederautomaten, horeca

4.459

Dieren in eigen beheer

3.896
385.914

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

3.095
243.376
20.241
5.840

Dotatie voorziening groot onderhoud & vervangingsinvesteringen

52.000

Dotatie egalisatiereserve CNME

15.300

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

6.930
14.487

Afvoerkosten mest

3.085

Kosten dierenarts

6.832

Kosten auto

3.310

Accountantskosten (inclusief kosten loonadministratie en advies)

11.464

Kantoorkosten, assurantie

3.909

Algemene beheerkosten

8.283
398.152

Negatief saldo

12,238

Verslag van de activiteiten in 2019
CNME De Hooiberg
In 2019 heeft het CNME 131 themalessen verzorgd en 75 groepen hebben aan een
project meegedaan. Daarmee bereikte het CNME zo’n 5670 leerlingen.
Aan 58 groepen is in 2019 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.
De volgende lessen zijn uitgevoerd:
Lenteles, monkie, vachten en veren en vellen, waterdieren en waterkwaliteit,
paddenstoelen en kringlopen, braakballen.
Bij het plannen en ontwikkelen van de lessen en projecten wordt gestreefd naar het
plaatsen van afzonderlijke ervaringen in een leerlijn voor de volgende thema’s:
Water en waterkwaliteit, energie en klimaat, afval en consumptiegedrag, biodiversiteit.
Kinderactiviteiten op de boerderij
kinderen
Winteractiviteit :
46
Voorjaarsactiviteit : 301
Mei activiteit
188
Zomeractiviteit :
12
Herfstactiviteit
12
Totaal :
559
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 samengewerkt:
- Promen
– WSW-personeel
- Pameijer Keerkring
– inzet verstandelijk gehandicapten
- Capelse scholen
– verspreiding posters, lessen
- Stichting Heemtuin
– gebruik van terrein voor eieren zoeken
– bijenkasten
- MBO College
– mede organisatie activiteiten door
stagiaire (Proeve van bekwaamheid)
– Woonzorgcentrum d’Amandelhof, – Golfclub Capelle, – Rotary club Capelle
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.

