Stichting Vrienden van het Hertenkamp
ANBI informatie op website
01. Naam: Stichting Vrienden van het Hertenkamp, Bloemendaal
02. Fiscaal nummer: 8028.64.302
03. Contactgegevens: p/a Sterreboslaan 2, 2061 VV, Bloemendaal
04. Bestuursamenstelling: de heer Lucas van Meer (voorzitter), mevr. Fieke van Hulst
(secretaris), de heer Wil Riegen (penningmeester), mevr. José Gits (bestuurslid) en de
heer Joop Muller (bestuurslid)
05. Beleidsplan: De stichting heeft ten doel: A.: het dagelijkse onderhoud en beheer van
het Hertenkamp van Bloemendaal. B.: het bevorderen van de betrokkenheid van
burgers bij het Hertenkamp. C.: het ondersteunen en uitbouwen van educatieve
projecten te dezer zake. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords. (Bron: statuten).
Financiering: particuliere (jaarlijkse) donaties, bijdrage van gemeente Bloemendaal
en bijzondere donaties en legaten.
06. Het beloningsbeleid:
a. 1 beheerder: 24 uur per week
b. Vrijwilligers (incl. het bestuur): geen vergoeding
07. De doelstelling: ( zie punt 5)
08. Verslag van uitgeoefende activiteiten (2017):

Vriendendag
Op 11 mei hielden wij de traditionele Vriendendag.
De schapenscheerster kwam dit keer helemaal uit Drenthe om onze schapen uit hun jas te
helpen. Het was heerlijk voorjaarsweer, dus konden wij onze bezoekers met koffie, thee en
wat lekkers buiten ontvangen.

Vrijwilligers
Dankzij de inzet van onze gemotiveerde groep vrijwilligers ziet het Hertenkamp er piekfijn
uit. Dagelijks zorgen zij voor de dieren en onderhouden het terrein en dat in weer en wind!
Het traditionele stamppottenbuffet dat wij in december organiseren voor vrijwilligers en
bestuur, hebben we in 2017 uit handen gegeven. Wij hebben ons verplaatst naar de buren,
het Pannenkoekenhuisje “Bij Cootje” en dat is prima bevallen.
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Dieren en zo
Het afgelopen jaar heeft Nederland te maken gehad met het vogelgriepvirus. Heel
vervelend, want ook wij waren verplicht ons pluimvee op te hokken.
Ook kregen we te maken met een aanzienlijke uitbreiding van het rattenvolk dat in en om
het Hertenkamp woont. Wij hebben erop toegezien dat een zo groot mogelijke hygiëne
wordt nageleefd en voederbakken leeg zijn wanneer het kamp wordt verlaten door de
vrijwilligers.
Ook hebben wij bezoekers rond het Hertenkamp door middel van bordjes aan het hek
vriendelijk verzocht niet te voeren. Gelukkig is daar door velen gehoor aan gegeven en lijkt
het aantal ratten verminderd te zijn.
Daarbij is het ook positief dat de conditie en gewicht van de dieren sterk is verbeterd en er
minder klachten zijn waar de dierenarts aan te pas moet komen.
Om het ongedierte te ontmoedigen, hebben wij na goedkeuring van de gemeente, een
zeecontainer op het terrein geplaatst. Daar wordt voorlopig het hooi en stro in opgeslagen
totdat de nieuwe stal een feit is.
Op initiatief van een van onze vrijwilligers is contact gezocht met de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen. Bij vrijwilligers ontstond het idee te onderzoeken of er een mogelijkheid is
een geiten- of schapenras in het Hertenkamp op te nemen dat zeldzaam is en met uitsterven
wordt bedreigd. Via deze stichting zijn wij bij Stichting MAK Blokweer terechtgekomen. In
november heeft de beheerder Henk, samen met twee vrijwilligers, in Blokweer twee
Hollandse landgeiten opgehaald. Deze Kim en Parijs mogen in 2019 gedekt worden door een
door de Stichting MAK erkende rasbok. Zo blijft het ras zuiver en in stand.
Traditiegetrouw kwamen in december de dames en heren van Rotaryclub Bloemendaal ons
een zaterdag helpen met het ruimen van blad uit het kamp. Jong en oud heeft zich
ingespannen om zoveel mogelijk weg te harken en te scheppen.
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Nieuwe stal
Wij zijn geruime tijd bezig geweest met het ontwikkelen van plannen voor een nieuw te
bouwen stal. Inmiddels zijn wij zover dat er sprake is van een ontwerp waar bouwvergunning
voor is verstrekt door de gemeente. Het is de bedoeling dat er in mei gestart wordt met de
sloop van de huidige stal. Gezien de staat daarvan, zal dat niet veel moeite kosten
Daarna stort de aannemer een vloer en kan er begonnen worden met de bouw, waarbij de
situering van de stal enigszins zal wijzigen. De ingang zal meer richting Brederodelaan
komen, zodat de kans op inregenen en –waaien bij zuidwestenwind vermindert. Alles bij
elkaar wordt de bouwperiode op zes weken geschat. In die tijd moeten wij zorgen voor een
alternatief onderkomen voor de schapen, geiten en koe. De aannemer zorgt voor een
afrastering rond de ‘bouwplaats’, zodat de dieren daar geen schade kunnen aanrichten en
hen ook niets kan overkomen.

Terugblikken en vooruitzien
Wij kunnen met tevredenheid terugkijken op 2017. Een jaar waarin wij weinig te maken
kregen met ziekte onder de dieren. Een jaar waarin wij een fijne, enthousiaste groep
vrijwilligers aan ons konden binden. Een jaar waarin wij vorderingen maakten met de
plannen voor een stal. Een jaar waarin wij een nieuwe penningmeester mochten
verwelkomen. Onze vorige penningmeester verhuisde en naar aanleiding van de nieuwsbrief
2017 kwamen wij in contact met Wil Riegen. Wil is woonachtig in Bloemendaal en sinds
enige tijd gepensioneerd. Hij is met enthousiasme en betrokkenheid begonnen aan zijn
bestuursfunctie als penningmeester en wij hopen dat hij dat nog lang wil blijven doen.
Bij de opening van het Bubbles&Bites evenement op vrijdag 25 augustus, had het
Hertenkamp in 2017 de eer een cheque in ontvangst te mogen nemen.
Wij danken de organisator van Bubbles& Bites nogmaals voor deze ruimhartige gift die aan
de Donkerelaan in ontvangst werd genomen door Henk Ekkels, de beheerder.
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