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2019 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), de heer Arthur van der 

`Wateren   (secretaris), de heer Wil Riegen (penningmeester), mevr. José Gits 

(bestuurslid), en mevr. Henrike van Engelenburg (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 (2019):   

 

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. De vriendendag heeft dit jaar in mei plaats gevonden, met als extra 

attractie dat de schapen geschoren werden door onze trouwe schapenscheerster Ellie. 

 

Vrijwilligers 

Één keer organiseerden wij in 2019 voor hen een gezellige avond. Gewoontegetrouw in 

december het stamppottenbuffet dat weer onder eigen dak werd genoten. Helaas is het 

zomerbuffet dit jaar, door logistieke problemen, niet doorgegaan. Volgend jaar beter! 

Wij hebben ook afscheid moeten nemen van enkele vrijwilligers omdat zij een vaste baan 

vonden of anderszins. Gelukkig zijn er weer nieuw vrijwilligers bij gekomen. Nieuwe 

vrijwilligers zijn altijd welkom, er is altijd een hoop te doen met al die dieren en een groot 

terrein. 
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Dieren en zo 

Veel bezoekers rond het Hertenkamp waren teleurgesteld dat er niet meer 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 ziekte-

verspreiding. 

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 2019 kregen we twee nieuwe bewoners, twee Hollandse landgeiten Kim en Sanne. In april 

zijn er 5 lammetjes geboren + een nakomelingetje in Juli. En zoals elk jaar zijn er in de maand 

juni een aantal jonge hertjes geboren. 

 

Nieuwe stal   

De nieuwe stal bevalt uitstekend en de dieren voelen zich er erg gelukkig, er is ruimte en 

beschutting. Ook zijn er goede mogelijkheden om moeder en jong korte tijd na de geboorte 

even aan het nieuwe leven te laten wennen, voordat zij aan de rest van de bewoners worden 

blootgesteld. 

 

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 een paar dieren die verhuisd zin, 

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 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  
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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. 

Nieuwe donateurs  zijn ook nodig om het Hertenkamp te laten blijven bestaan, het zou zonde 

zijn als een hertenkamp wat al 90 jaar bestaat uit Bloemendaal zou verdwijnen. 
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