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Gegevens
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail
Website
KvK-nummer Utrecht
Rechtsvorm
Btw-nummer
Bankrekeningnummer
Doelstellingen

Missie

Visie

Strategie

Hoeveel medewerkers en
vrijwilligers zijn er
betrokken bij de uitvoering

omschrijving

Opmerking/toelichting

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord
Briljantlaan 101, 3523 CD Utrecht
030 2541662
beheerder@nieuwrotsoord.nl
www.nieuwrotsoord.nl
30196173
Stichting
814196548
NL74 RABO 0103432248
1. In stand houden en beheren van een tuin met
kleine dieren en speelweide in
Hoograven/Utrecht.
2. Bevorderen van ontmoetingen, recreatie en
educatie voor bewoners op het terrein van SNR.
3. Het waarborgen of doen waarborgen van de
rechtspositie van gebruikers en voorzieningen op
het terrein.
4. Het in overleg met de wijkbewoners (in casu
wijkorganen) leveren van een bijdrage aan de
leefbaarheid, sociale cohesie en het welzijn in de
wijken Tolsteeg, Hoograven, Rivierenwijk en
Bokkenbuurt.
Buurtinitiatief Nieuw Rotsoord is een kinderboerderij
met theetuin die samen een groene oase vormen in
de wijk Hoograven. In een respectvolle omgeving
creëren wij gelegenheid voor ontmoeting, recreatie,
en natuur- en milieueducatie
Nieuw Rotsoord wil een laagdrempelige
ontmoetingsplek zijn, waar jong en oud zich welkom
voelen en de mogelijkheid hebben om in ons
theehuis te genieten van onze biologische producten.
Natuur en milieu staan hoog in het vaandel,
materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt en
energie wordt deels opgewerkt met zonnepanelen.
Wij kunnen onze missie verwezenlijken dankzij de
inzet van vrijwilligers. Dit zijn hoofdzakelijk
wijkbewoners, re-integranten en mensen met een
beperking. Wij gaan uit van de kracht van elk
individu, zodat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de
leefbaarheid van de wijk.
4 medewerkers (2,6 fte)
4 vrijwilligers in bestuur
Ongeveer 60 vrijwilligers voor theehuis,
dierenverzorging, het opzetten en draaien van
activiteiten, onderhoud gebouwen en terrein,
administratie, PR.

Tijdsplanning

Januari 2020-december 2022
Verschillende activiteiten door het jaar heen.

Voor wie

Alle bewoners van Utrecht, met name Rotsoord,
Hoograven, Tolsteeg, Rivierenwijk, Bokkenbuurt.

Plaats activiteit

Het terrein van Kinderboerderij Nieuw Rotsoord met
een speciale activiteitenruimte.

Financiën

Balans, begroting bijgevoegd bijlage 1
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Post-, vestigingsadres

Omschrijving van de activiteiten vindt
u in Activiteitenplan 2020, 2021, 2022

Bestuur:
Frank Stroeken
(voorzitter)
Tim Vanderhoogt (penningmeester)
Sander van Schijndel (secretaris)
Marijke Reuvers
(alg. bestuurslid)

Er wordt rekening gehouden met
rolstoelen, rollators, buggy’s etc.
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Beleidsplan 2020, 2021, 2022
Periode januari 2020 – januari 2023

Inleiding
Dit beleidsplan biedt een overzicht van de in 2019 georganiseerde activiteiten en evenementen, en van onze
diensten en producten. Deze zijn naar onze verwachting ook representatief voor de activiteiten die wij in 2020,
2021, 2022 willen aanbieden.

Nieuw Rotsoord voor en door vrijwilligers en bezoekers
Onze bezoekersaantallen bewijzen elk jaar opnieuw dat Kinderboerderij Nieuw Rotsoord voorziet in een
duidelijke behoefte. Als het weer het maar enigszins toelaat komen er al gauw zo’n 100 bezoekers. Op
zonnige dagen en zeker bij speciale gelegenheden zijn dat er steevast enkele honderden. Nieuw Rotsoord
blijkt een belangrijke functie te vervullen als veilige groene ontmoetingsplek voor bewoners uit de omliggende
buurten. De kinderboerderij vormt een groene oase in een stadse omgeving, en daar is duidelijk een grote
behoefte aan.
Het succes van Nieuw Rotsoord is alleen mogelijk door het enthousiasme van vrijwilligers. Sowieso bestaat
het bestuur van de stichting uit vrijwilligers, maar daarnaast zijn er gemiddeld 60 andere vrijwilligers actief.
Alleen dankzij hun inzet is de uitvoering van ons werkplan mogelijk. Zij organiseren de activiteiten en
evenementen, werken in ons theehuis en doen de verzorging van de dieren en het onderhoud van terrein en
opstallen. Alles aangestuurd door de vier medewerkers die ook nog eens verantwoordelijk zijn voor de
begeleiding van stagiaires. Het betreft in 2020 naar alle waarschijnlijkheid 8 opleidingsstages (vmbo, mbo,
hbo) en zo’n 20 maatschappelijke stages (middelbare scholen).
Twee derde van onze vrijwilligers heeft te kampen met een fysieke of psychosociale problematiek. Dit geldt
ook voor een groot deel van de stagiaires. Zij worden begeleid door de vaste werknemers maar ook door de
ervaren vrijwilligers.
We zijn er voor alle wijkbewoners. Daarom letten we er extra goed op ook buurtbewoners met een handicap
of een psychosociale problematiek, zich thuis voelen op de kinderboerderij. Integratie staat voorop.

Missie, visie, strategie
Missie
Buurtinitiatief Nieuw Rotsoord is een kinderboerderij met theetuin die samen een groene oase vormen in de
wijk Hoograven. In een respectvolle omgeving creëren wij gelegenheid voor ontmoeting, recreatie, en natuuren milieueducatie
Visie
Nieuw Rotsoord wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn, waar jong en oud zich welkom voelen en de
mogelijkheid hebben om in ons theehuis te genieten van onze biologische producten. Natuur en milieu staan
hoog in het vaandel, materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt en energie wordt deels opgewerkt met
zonnepanelen.
Strategie
Wij kunnen onze missie verwezenlijken dankzij de inzet van vrijwilligers. Dit zijn hoofdzakelijk wijkbewoners,
re-integranten en mensen met een beperking. Wij gaan uit van de kracht van elk individu, zodat iedereen zijn
steentje bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.

Voorzieningen
Voor het faciliteren van de ontmoetingsfunctie is het vanzelfsprekend belangrijk de op Nieuw Rotsoord
aanwezige voorzieningen te onderhouden. Vele voorzieningen zijn het vermelden waard: het terras, de
volière, de stal met konijnen-knuffelbakken, caviabak, de kruidentuin, thematuin, hoogstamboomgaard,
kindermoestuintjes, picknickweide, de bijenstal, de speeltoestellen inclusief de klauterberg en natuurlijk de
waterspeeltuin. In het hoofdgebouw zijn er terraria en een aquarium, een ontvangstruimte, c.q. theehuis en
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een speelruimte. Ook is er een bandoefenruimte, de activiteitenruimtes “de Junglezaal”, “de Huiskamer” en er
is een nieuwe duurzaam verbouwde activiteitenruimte: “de Garage”.

Leeswijzer
Dit activiteitenplan biedt een overzicht van de in 2019 georganiseerde activiteiten en evenementen, en van
onze diensten en producten die ook representatief zijn voor activiteiten die we in de komende jaren willen
aanbieden. Kort beschrijven we onze doorlopende inspanningen t.a.v. ons onderkomen en ons terrein. Ten
slotte beschrijven we de organisatie en de manier waarop wordt samengewerkt met andere organisaties en
instellingen.
Mogelijk verandert er binnen de komende drie jaar het een en ander aan ons onderkomen dan wel de huidige
bruikleenovereenkomst met de gemeente Utrecht. Dit zal dan consequenties hebben voor de kosten van
Nieuw Rotsoord.
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Organisatie
Nieuw Rotsoord is een stichting met vier werknemers in dienst voor in totaal 2,6 fte (full time eenheden).
De uitvoering van het werkplan is alleen mogelijk dankzij de enorme inzet van de tientallen vrijwilligers, zowel
in het bestuur als op de werkvloer. De begeleiding van die vrijwilligers gebeurt in belangrijke mate door de
medewerkers, maar de vrijwilligers bieden elkaar ook onderling steun en begeleiding. De aanwezige
ervaringskennis wordt zo goed mogelijk benut, zowel om de kwaliteit van onze diensten en producten te
verbeteren, als om de vrijwilligers zelf een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het werk te garanderen.

Vrijwilligers
Onze filosofie voor het werken met vrijwilligers is tweeledig. Ten eerste vinden wij dat iedereen als vrijwilliger
moet kunnen doen waar hij of zij goed in is. De een kan goed met een hamer overweg of schilderen, de ander
is beter in de tuin of kan goed met een computer werken. Ten tweede is onze vaste overtuiging dat
interculturele en andere verschillen, zoals die in opleidingsniveau, geen onoverkomelijke problemen hoeven
op te leveren als de samenwerking zich focust op concrete resultaten . Dat blijkt te werken.
De groep vrijwilligers bestaat uit zo’n 60 personen. Een derde bestaat uit gewone wijkbewoners, mensen met
een baan of gezin, die zich graag willen inzetten voor de wijk en daarom meedraaien in ploegendiensten in
het weekend of meehelpen bij grote klussen of bij het opzetten en draaien van activiteiten. Twee derde betreft
wijkbewoners met fysieke of psychosociale problematiek.
Ons activiteitenaanbod is zeer divers. De vrijwilligers kunnen zich dan ook op meerdere terreinen nuttig
maken. Horeca, dierenverzorging en (tuin)onderhoud zijn erg populair, maar er zijn er ook die een voorkeur
hebben voor administratieve werkzaamheden of voor promotie, voorlichting en communicatie. We kijken altijd
naar de interesse en kwaliteiten van de vrijwilligers en proberen de werkdruk en of het aantal uren uit te
breiden en soms ook terug te schroeven, steeds kijkend naar de mogelijkheden van de vrijwilligers.
Naast deze werkzaamheden bieden we de vrijwilligers wekelijks gratis qigong en meditatielessen aan. Qigong
is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde om lichaam en geest in balans te brengen en te
houden. Veel vrijwilligers van Nieuw Rotsoord zitten vol stress en kampen met een laag energieniveau; dit uit
zich in lichamelijke klachten en vermoeidheid. Qigong is een heel ontspannen manier van bewegen, die
samen met de ademhalingstechnieken zorgen voor ontspanning, een betere doorbloeding en meer
concentratie. Samen met de meditatielessen die op een andere dag gegeven worden, bieden we een
mogelijkheid om zo, naast hun werk op Nieuw Rotsoord, ook te werken aan hun mentale en lichamelijke
gezondheid.
Behalve aan de groep vrijwilligers bieden we ook onderdak aan stagiaires van vmbo-, mbo- en hboopleidingen; jongeren van middelbare scholen die een maatschappelijke stage lopen; en jongeren die een
taakstraf is opgelegd (dit laatste op grond van een overeenkomst met de Raad voor de kinderbescherming).
De begeleiding van deze groep ligt volledig in handen van de vier medewerkers.

Werving van vrijwilligers
Nieuw Rotsoord kan niet zonder vrijwilligers. De begeleiding van vrijwilligers die bij beheer en activiteiten
worden betrokken, ligt in handen van de beheerder. Deze sluit met elke vrijwilliger een vrijwilligerscontract af
waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd en dankzij dat contract is de vrijwilliger gelijk
ook verzekerd. De voorlichting aan en begeleiding van de vrijwilligers hebben betrekking op concrete
vaardigheden en het geven van achtergrondinformatie. Vrijwilligers krijgen, indien van toepassing, een BHVcursus en instructies over hygiëne en het voorkomen van zoönosen.
Verder worden middels het huishoudelijk reglement alle nieuwe medewerkers geïnformeerd over alle
geldende regels met betrekking tot arbo, hygiëne-eisen voor het werken met dieren, allerlei mogelijke
calamiteiten, milieubewust werken etc.
Vrijwilligers melden zich geregeld zelf aan omdat ze via via over de mogelijkheden bij Nieuw Rotsoord hebben
gehoord. Structureel wordt geworven via onze website, posters op het terrein van Nieuw Rotsoord, een
informatiestand tijdens de opendag, de vacaturebank van de vrijwilligerscentrale en Jekuntmeer.nl en soms
via een artikel in het huis-aan-huisblad Aanzet.

Bestuur
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Het bestuur van Nieuw Rotsoord bestaat uit 4 personen: Frank
Stroeken (voorzitter), Tim Vanderhoogt (penningmeester), Sander van Schijndel (secretaris), Marijke Reuvers
(Algemeen bestuurslid, PNO). Het bestuur bepaalt in overleg met de beheerder de grote lijnen van het beleid
en dient als klankbordgroep voor de beheerder bij de uitvoering van dat beleid. De betaalde krachten in dienst
van de stichting worden aangenomen door het bestuur. Het bestuur werkt op basis van de governance code
toezichthoudend model, zoals beschreven door de MO-groep. In onze statuten hebben we dat
geoperationaliseerd en daar waar nodig anders ingevuld en uitgelegd (‘comply or explain’).
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Beheerder
De beheerder is Angelique Jacobs-Roos. Zij coördineert de uitvoering van het werkplan, is verantwoordelijk
voor de financiën en zorgt ervoor dat Nieuw Rotsoord voldoet aan alle relevante regel- en wetgeving. Ook het
waarborgen en verhogen van kwaliteit op verschillende gebieden van de werkzaamheden behoort tot de taak
van de beheerder.
Verder zorgt ze voor het beheer van de locatie, de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden door zowel
de medewerkers, de vrijwilligers en stagiaires. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de begeleiding van
medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Zij werkt 24 uur per week betaald (en daarnaast nog zo’n 20 uur als
vrijwilliger).

Medewerkers
Buiten de beheerder beschikt Nieuw Rotsoord op dit moment over nog drie vaste medewerkers. Zij zijn
verantwoordelijk voor het managen van het theehuis (in totaal 24 uur per week betaald), voor de
dierenverzorging en onderhoud (in totaal 48 uur betaald).
De medewerkers en beheerder zijn ingeschaald volgens de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening, schaal 3-7.

Jongeren met een taakstraf
Eind 2012 zijn we een overeenkomst aangegaan met de Raad voor de Kinderbescherming voor het plaatsen
van jongeren met een taakstraf. Door de goede ervaringen in de afgelopen jaren zullen wij deze
samenwerking in 2020 continueren en zullen jongeren hun taakstraf op Nieuw Rotsoord kunnen verrichten.
Deze jongeren rekenen we niet onder de vaste vrijwilligers.

Maatschappelijk bewust ondernemen
Een andere groep vrijwilligers, ook geen deel van de groep van 60 vrijwilligers, komt van bedrijven die
maatschappelijk bewust ondernemen of personeel van een bedrijf die een dag komen helpen in het kader van
teambuilding. Het gaat om groepen van zo’n 5-20 personen. Op deze dagen kunnen we veel grote klussen
doen.

Stagiaires
Naast het werken met vrijwilligers krijgt Nieuw Rotsoord ook veel hulp van stagiaires. In 2007 hebben we het
opleidingscertificaat behaald bij Aequor, nu Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB). Dit betekent dat we mbo- en hbo-stagiaires mogen opleiden. Wij hebben inmiddels de erkenning van
de volgende opleidingen:
- Assistent dienstverlening en zorg (23-03-2018)
- Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie (15-07-2014)
- Bedrijfsleider dierverzorging (10-01-2012)
- Medewerker dierverzorging (10-01-2012)
- Medewerker veehouderij (10-01-2012)
- Vakbekwaam medewerker dierverzorging (10-01-2012)
Verder biedt Nieuw Rotsoord ook de mogelijkheid voor ‘maatschappelijke stages/werkbezoeken’ voor
jongeren van middelbare scholen.
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Activiteiten in 2020, 2021,2022
De meeste van onze activiteiten staan in het teken van ontmoeting. Veel bewoners uit de omliggende wijken
zien Nieuw Rotsoord als een soort thuishonk, ongeacht hun culturele achtergrond. Daarom is het belangrijk
dat we activiteiten zo goed mogelijk afstemmen op hun wensen en behoeften.
De ontmoeting van wijkbewoners levert telkens nieuwe activiteiten op, die wij dan samen met hen
organiseren. Hierdoor betrekken we weer meer bewoners uit de omliggende wijken bij de ontwikkelingen van
Nieuw Rotsoord.

Evenementen
Door het jaar heen biedt Nieuw Rotsoord diverse bijzondere activiteiten aan. We clusteren deze onder de kop
‘evenementen’.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pasen/Lentefeest (april). Allerlei activiteiten rond het thema lente met eieren zoeken en knutselen.
Koningsdag (27 april). “Kindervrijmarkt”.
Schaapscheerdersfeest (mei). Kinderen worden met behulp van een verhaal meegenomen langs allerlei
stands waarin wol wordt bewerkt van scheren tot trui (schapen scheren, kaarden, spinnen, weven).
Daarna kunnen kinderen zelf hun wol gaan kaarden(borstelen), spinnen en weven.
Open dag (mei). Nieuw Rotsoord zal samen met Volkstuinvereniging Briljant, de Vogelopvang en
Tafelboom een open dag houden.
Midzomernachtfeest (juni). Het Midzomernachtfeest is echt een feest door bewoners voor bewoners.
Bewoners nemen eten mee en Nieuw Rotsoord zorgt ‘s avonds voor een cultureel tintje. Elk jaar
proberen we zoveel mogelijk muzikanten uit de wijk te krijgen.
Bijenweekend (juni). Een informatieweekend met activiteiten rond bijen en het maken van honing.
Struinen in de Tuinen (juli). Struinen in de Tuinen is een tuinenfestival dat plaatsvindt door alle wijken van
acht steden. Het gras is het podium; de tuinstoelen de tribune. Per tuin treedt één act op die drie keer 30
minuten speelt. Struinen in de tuinen maakt wijken gezelliger en biedt een podium voor lokaal talent.
Oogstdag (september). Kinderen kunnen aan de hand van recepten, de ingrediënten voor hun recept zelf
verzamelen, eventueel oogsten. Bijvoorbeeld voor een broodje gezond: bij graanhalmen in de tuin krijgen
zij een zakje graan, dat zij moeten vermalen in de graanmolen, van de meel worden dan broodjes
gebakken. Ze moeten zelf hun boter maken (boterschudden), een (gekookt) ei rapen, sla, tomaatje en
eventueel kruiden oogsten. Als de broodjes in de oven staan, gaan ze appels plukken en verse appelsap
persen.
HE:LEEN, Expeditie Rotsoord (september). Een festival in het gebied Rotsoord met livemuziek, kunst,
performance en kinderprogramma op Nieuw Rotsoord.
Dierendag (4 oktober). Dierendag is een mooie gelegenheid om het belang van het goed verzorgen van
huisdieren onder de aandacht te brengen.
Bierfeest Nieuw Rotsoord (oktober). Een "Bierfeest" waaraan Nieuw Rotsoord een eigen, passende
draai geeft.
Kerstfeest en kerstmarkt (december). Klassen van de basisschool worden in de week voor de
kerstvakantie uitgenodigd voor een speciaal programma in de stal, inclusief een kerstverhaal bij de
kerststal. Tijdens de ‘Kerst-In’ zijn er kraampjes met versnaperingen en is er live muziek. Kinderen
kunnen dan hun eigen kerststukje en kaarsen maken met echte bijenwas.

Overige activiteiten
Naast de evenementen organiseert Kinderboerderij Nieuw Rotsoord nog verschillende andere activiteiten:
•
•

•
•
•
•
•

Gluren bij de Buren (februari). Nieuw Rotsoord als “huiskamer” biedt een podium voor lokaal talent.
Feestelijke start van het moestuinseizoen (maart). Veel Utrechtse kinderen hebben weinig ervaring met
de groei van groenten en kruiden. Om hierin tegemoet te komen heeft Nieuw Rotsoord
kindermoestuintjes. Kinderen (met hun ouders) krijgen een stukje grond om dat een jaar lang te
verbouwen. Nieuw Rotsoord verzorgt de voorlichting over het tuinieren. De belangstelling voor de
kindertuintjes is groot.
Nl Doet (maart). Het Oranje Fonds organiseert al een aantal jaren “NL Doet” en ondersteunt de goede
doelen daarbij financieel. Vrijwilligers gaan dan overal in het land aan het werk. Ook in 2020, 2021, 2022
zal Nieuw Rotsoord weer van de partij zijn als plek waar mensen aan de slag kunnen gaan.
Groen moet je Doen (juni). Groen moet je Doen, ook wel de dag van het Zelfbeheer. Op deze dag
presenteren zelfbeheerprojecten zich. Wij doen dat in de vorm van activiteiten en rondleidingen.
Buitenbioscoop (juli-september). In 2017 heeft Nieuw Rotsoord samen met twee vrijwilligers uit de wijk
de organisatie van de “Buitenbioscoop” weer op zich genomen. Dat werd ook in 2019 met enthousiasme
begroet, daarom zullen we dat de komende jaren voortzetten.
Burendag (september).
Make a Difference Day. Landelijke Natuurwerkdag (november). Op deze dag vindt met vrijwilligers groot
onderhoud plaats aan het terrein van Kinderboerderij Nieuw Rotsoord.
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•

Informatieavond(en) Hoograven Duurzaam
Participatie in Hoograven Duurzaam biedt Nieuw Rotsoord een platform om informatie te verstrekken
over duurzaamheid.

Communicatie, voorlichting & educatie
Naast een ontmoetingsplek is Nieuw Rotsoord ook een plek voor activiteiten en voorlichting. Nieuw Rotsoord
kan haar bezoekers achtergrondinformatie over een scala aan duurzame onderwerpen bieden.
De kinderboerderij heeft als enig groengebied van omvang in de omliggende wijken een belangrijke rol op het
gebied van natuur- en milieubeleving. Bezoekers en met name kinderen kunnen hun omgeving ruiken, voelen
en proeven. Ook kunnen ze konijnen aaien in de knuffelbak, een eigen moestuintje onderhouden, zelf appels
plukken en hard rennen in het gras of luieren in de boomgaard en ravotten in de klauterheuvels (een klein
stukje “natuurterrein” met heuvels, dalen en boomstammen waar kinderen naar hartenlust kunnen klimmen en
klauteren).
Voorlichtingsinspanningen algemeen.
Een effectieve wijze om te communiceren met de wijkbewoners blijkt de inzet van affiches en flyers te zijn. De
kanalen die daarbij worden gebruikt zijn die van de basisscholen, de bibliotheek en de lokale middenstand.
Een ander middel dat goed blijkt te werken is het mededelingenbord bij de ingang. Daarop kondigen wij niet
alleen activiteiten en evenementen aan, maar melden wij ook de openingstijden en de mogelijkheid, om
buiten de openingstijden om, met de beheerder in contact te komen.
Om onze activiteiten te promoten maakten we vooral ook gebruik van onze website www.nieuwrotsoord.nl,
Facebook, Twitter en Instagram. Daarnaast kondigen de wijkkrant Aanzet, de website Aanzetnet.nl en met
enig regelmaat het AD Utrechts Nieuwsblad onze activiteiten aan.
Voorlichtingsmateriaal op onderwerp
Er zijn een aantal onderwerpen waarvoor veel belangstelling bestaat en waarvoor Nieuw Rotsoord folders
heeft ontwikkeld. Dat zijn tuinieren voor kinderen, de pensionvoorziening en het maken van honing en het
gebruik van Effectieve Micro-organismen (EM) bij de verzorging van dieren en planten.
Bijeenkomsten/workshops
Tijdens evenementen geven we voorlichting over diverse onderwerpen op het terrein van natuur en milieu.
Er worden verschillende workshops aangeboden.
Door Nieuw Rotsoord: Qigong (gratis voor de vrijwilligers), meditatie (gratis voor de vrijwilligers).
Door derden: naailes, Italiaanse les, dansles, Ervaringsavonden ikzoekinnerlijkevrede.nl (op basis van Een
Cursus in Wonderen), Klankbad (ontspanning op basis van klankschalen en gong).
Projecten voor de schooljeugd.
Een aantal basisscholen maakt veel gebruik van Nieuw Rotsoord. Regelmatig worden er activiteiten
georganiseerd die in het verlengde liggen van de projecten op de verschillende scholen. Geïnteresseerd zijn
de Blauwe Aventurijn, de Van der Hulstschool, St. Jan de Doperschool en Het Rotsoord.

Specifieke activiteitenruimten
De gebouwen en het terrein blijken uitermate geschikt voor derden om activiteiten (voor wijkbewoners) aan te
bieden.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Theehuis. Het theehuis vervult diverse functies. Het is een verblijfsruimte en ontmoetingsruimte, een plek
om wat te eten of drinken en het is een leeromgeving waar verschillende vrijwilligers een plek vinden.
Bandoefenruimte. Vijf muziekgroepen maken tegen vergoeding gebruik van de bandoefenruimte.
De boomgaard en overkapt terras. Beide zijn geliefd onder wijkbewoners om de eigen verjaardag of die
van hun kinderen te vieren. Voor kinderfeestjes zijn speciale speurtochten en feestarrangementen
ontwikkeld.
Het hoofdgebouw wordt (tegen een kleine vergoeding) ter beschikking gesteld aan buurtbewoners voor
vergaderingen, workshops of andere kleine activiteiten.
De “Garage” werd in 2017-2018 omgebouwd tot een activiteitenruimte (max 30 personen). Deze ruimte
bieden we aan voor feestjes, workshops en vergaderingen.
Activiteitenruimtes: “De Junglezaal”, geschikt voor grotere groepen (max. 40 personen), “De Huiskamer”,
een intieme ruimte voor een kleiner gezelschap (10 personen).
Kindermoestuintjes. Kinderen kunnen 1 of 2 m2 tuin huren. De grootte is afhankelijk van leeftijd en
enthousiasme.
Bakfiets: Nieuw Rotsoord heeft een bakfiets, die we voor een klein bedrag verhuren.
Pensionvoorziening
In de vakantieperiode is het voor wijkbewoners mogelijk hun kleine huisdieren in pension te plaatsen,
tegen een redelijke vergoeding (geen honden en katten!).
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Service
•
Nagels knippen
Op werkdagen kunnen de buurtbewoners op Nieuw Rotsoord terecht voor het knippen van nagels van
knaagdieren en konijnen.
•
Viering kinderverjaardagen
Er is veel belangstelling voor de mogelijkheid (kinder)verjaardagen te vieren op het terrein. Nieuw
Rotsoord biedt ook speciale pakketten aan voor kinderpartijtjes, zoals een piraten- of Diddlefeest. Verder
zijn er meerdere speurtochten voor de verschillende leeftijdsgroepen gemaakt.
•
Levering van biologische producten
Nieuw Rotsoord maakt producten afkomstig uit eigen tuinen. Hierbij valt te denken aan producten zoals
kruidenazijn en olie, diverse kruidensiropen, appelmoes, jam, geurzakjes etc.. Wij willen met nog meer
professionaliteit onze eigen producten maken. Kwaliteit, voedselveiligheid en service staan hoog in het
vaandel bij Nieuw Rotsoord. Om gegarandeerde kwaliteit te leveren hebben wij voor onze
productieactiviteiten, in samenwerking met de HAS Den Bosch, een voedselveiligheidssysteem opgezet.
Duurzaamheidsactiviteiten
1. Inzameling aluminium. Nieuw Rotsoord dient als inzamelingsplek voor kurk en aluminium. Na het
wegvallen van de Wijkmilieupunten, waren ook deze inzamelpunten verdwenen. Nieuw Rotsoord heeft
deze taak overgenomen van Milieupunt Zuid. De mensen komen nu uit heel Utrecht hun aluminium en
kurk brengen.
2. Inzameling cartridges, oude mobieltjes. Bij Nieuw Rotsoord is het mogelijk lege cartridges en kapotte
mobieltjes in te leveren voor Stichting Aap (opvang van apen en andere exotische dieren).
3. Wecycle. In 2012 is Nieuw Rotsoord een Wecycle- punt geworden. Wecycle wil zoveel mogelijk
afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste) inzamelen en garandeert een
optimale recycling. Hierdoor komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en hoeven er minder
primaire grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur. Nieuw Rotsoord ontvangt een kleine
vergoeding voor het inzamelen van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting .
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Doorlopende projecten
Nieuw Rotsoord heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan. Dit blijkt zowel uit de inrichting van ons
terrein en de aankleding ervan, als uit de activiteiten en diensten in ons werkplan. Het is niet voor niets dat we
veel aandacht schenken aan natuur- en milieueducatie en dat een van onze samenwerkingspartners
Hoograven Duurzaam is.
Omdat het thema duurzaamheid belangrijk voor ons is, hebben we twee belangrijke projecten ingericht, waar
we de komende jaren aan zullen werken. Dat is ten eerste de realisatie van een duurzaam onderkomen en
ten tweede de realisatie van een zo duurzaam en groen mogelijke omgeving, Rotsoord.
Huisvesting
Ons hoofdgebouw heeft zijn levensduur al ver overschreden en kan door het ontbreken van een deugdelijke
fundering niet verduurzaamd kan worden. Al in 2014 heeft het bestuur besloten om de mogelijkheden voor
nieuwbouw te onderzoeken. Er zijn inmiddels twee haalbaarheidsonderzoeken gedaan, een in opdracht van
Nieuw Rotsoord en een in opdracht van de gemeente Utrecht. Beide plannen zijn ingediend en zullen een
vervolg hebben in de komende jaren. De gemeente Utrecht heeft een budget op de begroting van 2020 gezet
voor nieuwe huisvesting en opknappen terrein van Nieuw Rotsoord.

Groen Rotsoord
Het idee voor het nieuwe onderkomen sluit goed aan bij de plannen die Nieuw Rotsoord samen met
tuindersvereniging Briljant en Tafelboom heeft ontwikkeld voor de realisatie van een groot groen gebied op
Rotsoord, een nog meer toegankelijke stadstuin die de werknaam Groen Rotsoord heeft gekregen. We willen
ook aansluiten bij de wensen die in de vernieuwde omgeving leven om Nieuw Rotsoord beter toegankelijk en
beter zichtbaar te maken vanuit de straat Rotsoord.
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Samenwerking met derden
Zoals bij algemene ontwikkelingen al is aangegeven, komt er steeds meer structurele samenwerking op gang
met andere partijen uit Utrecht, vooral uit Utrecht Zuid. Dit vergroot de diversiteit van de activiteiten en ook de
groep mensen, voor wie wij de activiteiten organiseren, wordt hierdoor verder uitgebreid.

Samenwerkingspartners gebied Rotsoord
De Buren
De Volkstuinvereniging Briljant
De Volkstuinvereniging Briljant heeft Nieuw Rotsoord een moestuin ter beschikking gegeven, waar we
groente verbouwen voor de dieren en voor het theehuis. De Volkstuinvereniging gebruikt de mest van de
schapen en geiten van Nieuw Rotsoord. Verder gebruikt VTV Briljant de faciliteiten van Nieuw rotsoord voor
hun vergaderingen en bijeenkomsten.
Tafelboom
Met de komst van Tafelboom op Rotsoord zijn de mogelijkheden voor activiteiten uitgebreid. We willen ook in
2020 weer gezamenlijke activiteiten organiseren voor kinderen. Hierdoor is het mogelijk ook voor de iets
oudere kinderen een leuke activiteiten te organiseren.
Ook krijgt Nieuw Rotsoord het zaagsel van Tafelboom, we gebruiken het in de volière en op het pad naar de
boomgaard. Het scheelt Nieuw Rotsoord in de kosten en het afval van Tafelboom wordt weer gebruikt.
Tenslotte is er samenwerking in bouwprojecten, zoals de pergola voor de garage.
Vogelopvang
De plannen van de Vogelopvang zijn weer aangepast en zo als het zich laat aanzien blijven ze voorlopig op
Rotsoord. Er is met de komst van de nieuwe beheerder weer meer contact en samenwerking over en weer.
Gebied Rotsoord
LE:EN, Tivoli de Helling, Klein Berlijn, Daar, Camping Ganspoort
Met bovenstaande organisaties en mogelijk meer partners in het gebied Rotsoord, zullen we in gezamenlijk
een aantal festivals organiseren.
HKU Rotsoord
Met de HKU op Rotsoord hebben we in 2019 een paar projecten gedaan en er is al weer overleg voor het
komend schooljaar gaande. Hier zullen ongetwijfeld weer mooie projecten uit voortkomen.

Samenwerkingspartners Hoograven, Tolsteeg
De Saffier
Nieuw Rotsoord is in 2017 benaderd door de beweegmakelaars, of wij iets konden betekenen voor de
ouderen in de Saffier. Naar aanleiding hiervan is de beheerder in 2017 begonnen met beweeglessen (op
basis van Qigong) voor de ouderen, dit zal naar verwachting in 2020 worden voortgezet.
Verder blijken er onder de jongeren die nu in de saffier wonen verschillende kunstenaars te wonen.
Regelmatig hebben verschillende van deze jongeren een expositie in de serre van Nieuw Rotsoord.
Hoograven Duurzaam
Nieuw Rotsoord heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Samen met de buurtbewoners Raymond Pieters en
Ad de Regt is Nieuw Rotsoord in december 2011 het bewonersinitiatief Hoograven Duurzaam gestart. De
werkgroep bestaat inmiddels 5 wijkbewoners. Nieuw Rotsoord wil graag een voorbeeldfunctie vervullen op het
gebied van duurzaamheid. Meer hier over vindt u in het hoofdstuk projecten.
SamenHoograven SamenRivierenbuurt Dichterswijk
SamenHoograven is het sociale netwerk voor ouderen in Hoograven, dat is opgezet door AxionContinu.
Omdat ouderen langer thuis blijven wonen en kunnen minder gemakkelijk een beroep doen op professionele
hulp en ondersteuning probeert Nieuw Rotsoord activiteiten te faciliteren die vereenzaming tegengaan en
vanzelfsprekend bieden wij deze groep wijkbewoners een aangename ontmoetingsplaats. In 2015 is in het
verlengde van SamenHoograven ook de werkgroep SamenRivierenbuurt/Dichterswijk waarin wij participeren.
Vreedzame Wijk
Kinderen leven vaak in gescheiden werelden (school, thuis, opvang, clubjes, straat). Als het lukt om die
werelden 'aan elkaar te knopen’, dan draagt dat bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Door aan te
sluiten bij de werkwijze van de scholen wordt het voor de kinderen duidelijk dat er overal dezelfde
verwachtingen, regels en afspraken gelden. Het gaat dan om gebruik van dezelfde begrippen, inspelen op de
geleerde vaardigheden, zelfde pedagogische aanpak en manier van omgaan met conflicten en zichtbaarheid
van De Vreedzame School-principes. In 2019 hebben de medewerkers van Nieuw Rotsoord een cursus
gevolgd over de principes en methode van de Vreedzame scholen. De komende jaren zullen we onze
bijdrage leveren aan de Vreedzame Wijk.
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Overige Samenwerkingspartners
Volksgezondheid en Voedselveiligheid
Dankzij de contacten met de afdeling Volksgezondheid en Voedselveiligheid van de Faculteit
Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) krijgt Nieuw Rotsoord waardevolle adviezen t.a.v. hygiëne. Twee keer
per jaar vindt er controle plaats door studenten van de faculteit op het voorkomen van ziekteverwekkende
micro-organismen. Dit onderzoek vormt een leerdoel voor de studenten van de faculteit, ook krijgen
vrijwilligers van Nieuw Rotsoord een brede voorlichting over hygiëne en het voorkomen van zoönosen
(ziekten overdraagbaar van dier op mens) van deze faculteit.
Justitie, Raad voor Kinderbescherming
Sinds december 2012 werkt Nieuw Rotsoord samen met de Raad voor de Kinderbescherming, regio Utrecht.
Via deze raad kunnen jongeren bij ons hun taakstraf uitvoeren, variërend van 20 uur tot 80 uur. Uiteraard
wordt bij de matching rekening gehouden met de achtergrond van de jongeren en het feit dat ze op een
kinderboerderij gaan werken. Onze ervaring met deze jongeren is zeer positief. Daarom zullen we deze
werkplekken ook in 2020 blijven aanbieden.
Vrijwilligerscentrale
Voor de maatschappelijke stages werkt Nieuw Rotsoord samen met de Vrijwilligerscentrale in het zo
genaamde MaS-project. Enkele middelbare scholen zijn bij dit project aangesloten en de leerlingen kunnen zo
reageren op de baantjes die via dit project worden aangeboden. De afgelopen 3 jaar gaat het om ongeveer 15
stagiaires per jaar. De maatschappelijke stages zijn sinds 2015 niet meer verplicht en alle scholen mogen dat
nu zelf invullen. We merken daardoor een daling van het aantal aanmeldingen.
Voor de komende jaren verwachten we dat ongeveer 15 scholieren een maatschappelijke stage zullen
volgen. Een maatschappelijke stage duurt bij Nieuw Rotsoord 8-30 uur. Juist doordat het veel korte stages
zijn vragen deze stagiaires veel begeleiding.
Verder bemiddelt de vrijwilligerscentrale in de contacten met bedrijven die Maatschappelijk Bewust willen
ondernemen. Deze bedrijven steunen Nieuw Rotsoord met mankracht en soms ook financieel.
JINC
JINC Utrecht helpt jongeren die opgroeien in de wijken Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen en Ondiep op weg
naar een goede start op de arbeidsmarkt. Jaarlijks gaan ruim 3.500 leerlingen van de basisschool en het
vmbo op bliksemstage. Ook Nieuw Rotsoord ontvangt leerlingen voor zo’n bliksemstage waarmee we
proberen jongeren een bredere kijk te geven op de verschillende beroepen die terug te vinden zijn op de
kinderboerderij. Ook voor 2020 staan ongeveer 6 stage ochtenden ingepland voor gemiddeld 8 leerlingen per
keer.
Kranenburg school Utrecht
In 2017 zijn we begonnen met praktijklessen “groen” aanbieden aan het eerste leerjaar van de
Kranenburgschool in Utrecht. 6 klassen komen een maal per maand naar de kinderboerderij. De beheerder
verzorgt de praktijklessen samen met een leerkracht van de school. Samen onderhouden ze een border op
de kinderboerderij, leren ze planten herkennen, zaaien, poten en snoeien.
Stip VSO
Stip is een school voor Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZML). De leerlingen worden
getypeerd als leerlingen met een verstandelijke beperking. Sinds voorjaar 2019 komen leerlingen om de week
een paar uur helpen bij de werkzaamheden op de kinderboerderij. Voor ons een helpende hand, voor hun een
werkervaring.
Dwarsverband
Het laatste jaar zijn we ook aangesloten bij het samenwerkingsverband Dwarsverband, een
samenwerkingsverband van organisaties in zelfbeheer, die elk op hun eigen werkterrein veel kennis en
ervaring hebben waar Nieuw Rotsoord haar voordeel mee kan doen. Vice versa voeden wij hen met onze
ervaring.
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Bijlage 1
Balans Nieuw Rotsoord per 31 december 2018

Activa
Materiele vaste activa
Liquide middelen
Overlopende Activa

2017

2018

2.278

1.628

87.219

132.847

16.846

13.989

Totaal activa

106.343

148.465

Passiva

2017

2018

Eigen vermogen

15.396

15.427

Bestemmingsreserve
Reservering salarislasten

23.234

23.234

Reservering onderhoud

9.750

9.750

Reservering speelmateriaal

7.000

16.000

Subsidie MO 2019

0

70.300

Reservering verbouwing garage

10.630

0

Totaal bestemmingsreserve

50.614

119.284

Kortlopende schulden

40.331

13.754

106.341

148.465

Totaal Passiva
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Begroting Stichting Nieuw Rotsoord

Baten

Begroting Begroting
2019

Subsidies
Subsidie MO
Initiatievenfonds
Sociale Prestatie & Dagondersteuning

2020

Begroting

Begroting

2021

2022

70.300
1.500
49.880

70.300
1.000
50.000

70.300
1.000
50.000

70.300
1.000
50.000

13.000

18.300

20.300

21.300

Inkomsten t.b.v. de dieren
Inkomsten adoptie, donaties, pension

4.600

4.600

4.600

4.600

Inkomsten verkoop
Inkomsten horeca, verkoop, bakfiets

53.500

53.500

53.500

53.500

1.950

700

700

700

20

20

20

20

194.550

197.220

200.420

201.420

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019
141.000

2020
141.200

2021
143.400

2022
145.500

Kosten activiteiten
Speelmateriaal, activiteiten, bakfiets

3.500

3.500

4.000

4.000

Kosten dieren
Voeding, medisch, algemeen

5.500

5.500

5.500

5.500

17.100

19.200

19.200

19.200

3.050

3.050

3.050

3.050

12.250

12.250

12.250

12.250

12.150

12.500

12.600

12.650

0

20

420

270

194.550

197.220

200.420

201.420

Inkomsten activiteiten
Inkomsten bunker, verhuur, activiteiten

Bijzondere inkomsten
Inkomsten recycling, Oranjefonds
Inkomsten uit rente
totaal Baten

Lasten

Personeelskosten
Salariskosten, werkgeverslasten, verzuimverzekering

Kosten inkoop
Horeca, theehuis, boerderijwinkel
Kosten onderhoud
Onderhoud, afschrijving, gereedschap, weidebeheer
Huisvestingskosten
Energie, water, verzekeringen, afvalverwering,
huishoudkosten, onderhoudscontracten

Algemene kosten
Administratiekosten, telefoon-, internetkosten, kosten
bank, bestuurskosten, accountantskosten,
vrijwilligerskosten, deskundigheidsbevordering,
Arbo & veiligheid, transportkosten, pr-kosten
Bijzonder kosten
Totaal lasten
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