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Voorwoord 

Na maanden van voorbereiding is het gelukt om in April 2014 van start te gaan 

met de Stichting Vrienden Van De Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse. 

De Stichting heeft als doel de kinderboerderij financieel te ondersteunen en 

zodoende mee te helpen aan het vervullen van lang gekoesterde wensen van de 

Trotse Pauw. Deze wensen variëren van nieuwe hokken voor de dieren tot een 

blokhut annex theehuis en zullen ook bijdragen aan het plezier wat jong en oud 

beleeft op onze boerderij. 

Met een team van vijf enthousiaste bestuursleden aangevuld met de beheerster 

en op toerbeurt een aantal gemeenteambtenaren brainstormen wij met 

regelmaat om middelen te zoeken om boven genoemde wensen te realiseren.   

Wij zien u graag binnenkort op de boerderij  zodat wij  u onze nieuwe aanwinsten 

kunnen  tonen. 

 

Met diervriendelijke groet, 

Peter Bellaard. 

Voorzitter Stichting Vrienden Van De Trotse Pauw. 
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Jaarverslag bestuur 

Na vele oriënterende en voorbereidende gesprekken is in samenwerking met de 

gemeente Spijkenisse op 7 april 2014 de oprichtingsvergadering gehouden van 

stichting Vrienden van Kinderboerderij de 

Trotse Pauw Spijkenisse. Het doel van de 

stichting is het generen van middelen om zo 

de kinderboerderij financieel te kunnen 

ondersteunen. 

Op 14 mei zijn de statuten ondertekend in 

het bijzijn van notaris Ouwerkerk . Deze 

feestelijke gebeurtenis  vond plaats op de 

kinderboerderij.  

De vriendenstichting heeft in 2014 deelgenomen aan diverse door de 

kinderboerderij georganiseerde activiteiten  zoals het paasfeest, het 

schaapscheerfeest, monumentendag, appelmoes maken en honing slingeren .  

Tijdens deze activiteiten werden de bezoekers geïnformeerd over de stichting 

en gevraagd om voor 10 euro per jaar (meer mag ook) vriend te worden. 

Ook heeft de stichting op dierendag een kraam op de markt in Spijkenisse 

bemenst. Hier werden vrienden geworven en honing verkocht. 

Diverse serviceclubs in Spijkenisse 

zijn aangeschreven. Dit leverde 

fantastische resultaten op. 

Kiwanisclub Spijkenisse sponsort een 

nieuw dierenverblijf voor de 

krielkippen en de opbrengst van de 

door de Rotary georganiseerde 

Santarun is bestemd voor een 

blokhut. 

Enkele bedrijven/verenigingen werden benaderd met het verzoek om een 

“vogelhuisje” te sponsoren. Dit is mogelijk voor een bedrag van 100, 200 of 300 

euro. Aan een boom op de kinderboerderij worden deze, in vrolijke kleuren 

geverfde huisjes opgehangen. We hopen dat onze “sponsorboom” snel zal 

volhangen met veel huisjes. 
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Dankzij de bijdrage van de vrienden en het bedrijfsleven/verenigingen heeft de 

stichting eind 2014 een tweede nieuw kippenhok kunnen bestellen. In februari 

2015 zijn deze geplaatst en in april zullen zij in gebruik genomen worden. 

Ook komend jaar zullen er weer diverse bedrijven/instellingen/fondsen 

aangeschreven worden en zal er geprobeerd worden om nog meer vrienden te 

werven. Uiteraard zal de stichting ook weer deelnemen aan de diverse 

activiteiten op de kinderboerderij. 

De kascontrolecommissie over 2014 bestaat uit Dhr. Wim Hoonaard en Mevr. 

Christi Kortland, beiden al vele jaren vrijwilligers op de kinderboerderij. 

Het bestuur van Stichting Vrienden van de kinderboerderij vergadert ongeveer 1 

maal per maand en heeft onderling regelmatig contact via de mail. Heel fijn is de 

ondersteuning vanuit de gemeente Spijkenisse. Diverse ambtenaren en natuurlijk 

de beheerster van de kinderboerderij nemen actief deel aan de vergadering.  Zij 

staan ons bij in raad en daad.   
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Bijlage 1 diverse gegevens 

Stichting Vrienden van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse  

 

Website: www.vriendenvandetrotsepauw.nl 

Mailadres: trotsepauw@gmail.com  

Facebookpagina;  vrienden van de trotse pauw  

Postadres: Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 

Kamer van Koophandel: inschrijfnummer 60706406 

Bankrekeningnummer: NL87RABO 0180728016 

De stichting heeft de ANBI-Status 
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Bijlage 2 Sponsors van vogelhuisjes 

 

- Heren Hockey 1 

- Dames Hockey 1 

- Heren Hockey veteranen 

- Hegner Nederland  

- Familie Bellaard  

- Verhage Fastfood Waterland 

- Grado Graveertechniek B.V. 

 


