Stichting Vrienden van het Hertenkamp
2018 ANBI informatie op website
01. Naam: Stichting Vrienden van het Hertenkamp, Bloemendaal
02. Fiscaal nummer: 8028.64.302
03. Contactgegevens: p/a Zomerzorgerlaan 13, 2061 CW 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 (2018):
Vriendendag
Jaarlijks nodigen wij onze Vrienden in het voorjaar uit om een kijkje te komen nemen achter
de hekken van het hertenkamp en een praatje te kunnen maken met de beheerder, vrijwilligers
en leden van het bestuur. In 2018 hebben wij vanwege bouwwerkzaamheden aan de nieuwe
stal geen Vriendendag georganiseerd.
Vrijwilligers
Twee keer organiseerden wij in 2018 voor hen een gezellige avond. Na de zomervakantie een
nazomerbuffet en gewoontegetrouw in december een stamppottenbuffet dat weer onder eigen
dak werd genoten.
Wij hebben ook afscheid moeten nemen van enkele vrijwilligers omdat zij een vaste baan
vonden of anderszins. Het is niet eenvoudig nieuwe krachten te vinden dus als u iemand kent
die belangstelling heeft te komen helpen in het hertenkamp dan houden wij ons van harte
aanbevolen.

.
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Dieren en zo

Veel bezoekers rond het Hertenkamp waren teleurgesteld dat er liever niet gevoerd mag
worden. Maar dat heeft een paar belangrijke redenen. Wij mogen ons verheugen in een grote
belangstelling van bezoekers. Iedereen neemt een zak(je) brood of anderszins mee om aan de
dieren te geven. Met name de geiten hebben altijd honger, hun maag lijkt een bodemloze put
maar door dat vele eten worden ze veel te dik. Al meerdere malen moest de dierenarts eraan te
pas komen omdat een geit of schaap onwel was geworden en stond te zwabberen op de poten
door ernstig overgewicht. Wat daarnaast een probleem is, is het feit dat er ondeugdelijke
producten over het hek werden gegooid zoals rauwe pasta, meloenschillen of spullen die
eigenlijk al een paar dagen in de groenbak hoorden…
Al dit vaak overtollige ‘voedsel’ trekt ongedierte aan, waardoor wij ernstig overlast hebben
gehad van ratten. Los van het feit dat het onsmakelijk is, kan het zorgen voor ziekteverspreiding.
Dankzij het feit dat er (bijna) niet meer aan het hek wordt gevoerd, hebben wij nu minder last
van ongedierte en gaat het stukken beter met onze dieren. Hun conditie is vooruitgegaan en ze
hebben gezonde honger.
In 2018 hebben wij afscheid moeten nemen van twee geiten, Wammes en Sissi. Zij waren de
oudste geiten in het Hertenkamp. Door hun hoge leeftijd kregen zij klachten die niet te
verhelpen waren.
Wij kregen ook nieuwe bewoners. Er lopen weer pauwen rond, twee dames en een heer. De
eerste dagen hebben zij kunnen wennen in een hok en sindsdien lopen ze statig door het
hertenkamp. Daarnaast heeft de beheerder een groepje parelhoenders aan het pluimvee
toegevoegd. Toen ze nog heel klein waren, waren ze bepaald niet moeders mooiste, maar nu
ze groter zijn mogen ze gezien worden met hun fraaie witte verenkleed.
Nieuwe stal
Wij hebben er lang naar uitgekeken en in mei was het zover. Op 8 mei 2018 begon de
aannemer met de sloop van de oude stal. De nieuwe stal werd uitgezet, voorzorgsmaatregelen
werden genomen dat de dieren niet in de directe omgeving van de ‘bouwplaats’ konden
komen en op 16 mei reed de cementwagen naar het hek om met een lange slurf het beton voor
de fundering aan te brengen.
De bouw verliep voorspoedig, iedereen was enthousiast over het ontwerp van architectenbureau Collo. Groot voordeel voor de vrijwilligers is dat zij niet meer de zolder op hoeven te
klimmen om verse balen stro en hooi te halen want die liggen voortaan in de opslag bij de
stal.
Op 19 juli vierden wij de officiële overdracht van de stal aan de gemeente in bijzijn van
donateurs en omwonenden. Na een lange periode van overleg en puzzelen mogen wij trots en
tevreden zijn met het resultaat.
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Terugblikken en vooruitzien
Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn wij tevreden over hoe het in het Hertenkamp is toegegaan in 2018.
Mede door de medewerking van bezoekers gaat het beter met de conditie van de dieren. Wij hebben
weliswaar afscheid moeten nemen van twee geiten, daar tegenover staat dat wij ook nieuw leven
mochten verwelkomen in de vorm van lammetjes en hertenveulens. De dierenarts hoefde niet
buitensporig vaak te komen en werkzaamheden konden in een prettige sfeer gedaan worden.
Er blijft dringend behoefte aan vrijwilligers die beschikbaar zijn op een of meer doordeweekse
ochtenden. Iedereen die affiniteit heeft met dieren en bereid is de handen uit de mouwen te steken
willen wij vragen contact te nemen met onze beheerder, via een e-mail naar
info@hertenkampbloemendaal.nl of via telefoonnummer 023-5271231 voor een vrijblijvende
kennismaking.
Wij danken onze donateurs voor hun betrokkenheid en vertrouwen in de medewerkers van het
Hertenkamp en hopen dat zij ons nog lange tijd financieel willen steunen. Zonder hun steun kunnen
wij namelijk niet, naast een subsidie van de gemeente zijn wij volledig afhankelijk van donateurs en
vrienden om het Hertenkamp in stand te houden.

