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1. Filosofie 
1.1 Inleiding 
Voor u ligt het ondernemingsplan voor de vernieuwing van de dierenweide “de Taarspot” op Acht. 
Piet Brands, de huidige verzorger van de dieren, heeft de naam ‘de Taarspot’ gekozen vanwege de langgevelboerderij 
naast de dierenweide die deze naam draagt.  
Dierenweide de Taarspot  is een geliefde plek voor vele inwoners van Acht, maar is door de jaren heen verouderd. 
Het is van belang dat dit stukje groen in Acht niet verloren gaat. De dierenweide heeft een centrale plek in het dorp 
en biedt een uitstekende gelegenheid voor ontmoeting en educatie. 
Graag nemen we u mee in het verhaal achter de vernieuwing van de dierenweide. Na het lezen van dit 
ondernemingsplan is hopelijk duidelijk geworden wat de noodzaak van de verandering is en welke filosofie hieraan 
ten grondslag ligt. Ook willen we u laten zien hoe de verandering tot uitvoering komt, met welke partijen 
samengewerkt gaat worden, of het plan daadwerkelijk financieel haalbaar is en hoe de verandering wordt aangepakt. 
Er wordt ingezet op meer: een dierenweide vóór en dóór de samenleving. 
 
1.2 Huidige situatie De Taarspot 
Dierenweide De Taarspot ligt sinds 1975 op een mooie hoeklocatie, omsloten door de Rijnstraat en de  
Cor Gehrelslaan in het centrum van Acht. Het perceel omvat een gebied van ongeveer 0,3 ha. Op deze locatie 
bevinden zich een nachtverblijf voor de kippen met opslagmogelijkheid in de nabijgelegen boerderij, een 
nachtverblijf voor de geiten op de dierenweide, een vijver en een duiventil. De dierenweide is voorzien van 
groenbeplanting met verschillende boomsoorten o.a.. een zelfkova, rode beuk en diverse lindebomen, populieren en 
enkele naaldbomen. De dierenweide telt momenteel zo’n 7 soorten dieren in 1 nachtverblijf. Er zijn enkele grote 
dieren, zoals herten en geiten en daarnaast veel kleine dieren zoals kalkoenen, kippen, fazanten, eenden en ganzen.  
De dierenweide is in eigendom van de gemeente en het beheer en de verzorging van de dieren is in handen van de 
buurman Piet Brands. Piet Brands ontvangt elk jaar € 900,- van de Dorpsraad voor de kosten van de dierenweide. 
Deze kosten zijn onder meer voor het voer, hooi en stro voor de dieren, verbruik water en elektra, onderhoud 
hokken en vijver en registratie van de geiten i.v.m. Q-koorts. 
Het huidige nachtverblijf-stalletje van de dierenweide is een beeldbepalend object van de dierenweide en dient te 
blijven bestaan en te worden opgeknapt. Daarvoor hebben enkele vrijwilligers zich al aangemeld. 
Het voer en stro wordt opgeslagen in een schuur bij de aanliggende boerderij. Deze schuur behoort toe aan de 
bewoner van het nabijgelegen pand en stelt deze niet langer ter beschikking. Ter vervanging van deze schuur dient 
een nieuw werkgebouw gebouwd te worden. 
 
1.3 Dierenweide anno 2018 
Een dierenweide is tegenwoordig niet alleen maar een ‘veld met dieren’. Een dierenweide vervult tegenwoordig een 
bredere maatschappelijke functie en biedt veel meer activiteiten aan haar bezoekers. Ze is gericht op onder andere 
educatie op locatie, recreatie en ontmoeting. 
Activiteiten die vorm gegeven kunnen worden door een combinatie van samenwerkingsverbanden en vrijwilligers. 
Tevens gaat het om interactie met dieren. Dit vraagt een andere inrichting van de dierenweide en het verblijf. Ook 
dient de dierenpopulatie hier goed op aangepast te worden. Niet alle dierensoorten lenen zich even goed 
voor contact met mensen en hebben een even hoog knuffelgehalte. 
De inzet is om dierenweide De Taarspot volgens deze nieuwe stijl op te zetten zodat het aansluit bij de 
maatschappelijke relevantie die een dierenweide anno 2018 vervult. 
 

1.4 Filosofie voor de nieuwe aanpak De Taarspot 
De filosofie voor de nieuwe aanpak wordt gevormd door vijf pijlers. 
Hieronder zijn deze pijlers uiteengezet en wordt per pijler een toelichting gegeven hoe deze is verankerd.  
De uitdaging is om een opzet te vinden waarbij voor zo min mogelijke gemeentelijke bijdrage de dierenweide voor de 
lange termijn in stand kan worden gehouden en waarbij er zelfs ruimte is om aanvullende activiteiten te ontplooien. 
 
Pijler 1 - Voor en door de samenleving 
Hieraan wordt invulling gegeven door het beheer en de exploitatie van de dierenweide over te dragen van de 
gemeente Eindhoven aan het stichtingsbestuur Vrienden van de Dierenweide. Daarnaast is er volop ruimte voor de 
inzet van vrijwilligers voor de ondersteuning en uitvoering van verschillende taken. 
 
Pijler 2 - Werkgebouw met ontmoetingsruimte en bestrating met banken 
De opzet dient zo te worden gekozen dat er minimaal een nieuw werkgebouw van ongeveer 3 x 9 m2 met 
ontmoetingsruimte wordt gerealiseerd. Dit verblijf dient toekomstbestendig te zijn. Daarnaast is er ruimte om 
aanvullende activiteiten op te pakken. Het is geheel aan het stichtingsbestuur in welke mate zij dit wil oppakken. 
Financiering van deze aanvullende voorzieningen dient te komen vanuit de gemeente, subsidies, sponsoring, 
samenwerking, inzet van vrijwilligers en overige inkomsten. De opzet van het werkgebouw is zo ingericht dat deze 
aanvullende activiteiten gefaciliteerd kunnen worden, maar dat ze niet noodzakelijk zijn voor het kunnen 
functioneren van de dierenweide. Het stichtingsbestuur heeft daardoor de ruimte haar eigen ambitie te bepalen en 
daarmee haar verantwoordelijkheid te nemen. De aanvullende activiteiten zijn gericht op recreatie en ontmoeting.  
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Voor het werkgebouw komt een bestrating en worden zitbanken geplaatst. 
 
Pijler 3 – Betere toegankelijkheid door plaatsen van een poort en pad met hekwerk 
De dierenweide is op dit moment nog niet toegankelijk voor publiek. Om het publiek in contact te brengen met de 
dieren zal een poort geplaatst worden met een looppad en hekwerk. Het hekwerk dient zodanig hoog en/of open te 
zijn dat de dieren daar niet overheen kunnen maar het publiek wel de dieren kan aaien. De voorkeur gaat uit naar 
een hekwerk van natuurlijk materiaal en het huidige hekwerk in de dierenweide kan daarvoor gebruikt en verplaatst 
worden. 
 
Pijler 4 – Aankoop grond of huurovereenkomst voor 30 jaar 
Om de dierenweide voor lange tijd te kunnen waarborgen wordt de grond voor een symbolisch bedrag gekocht of 
voor een periode van 30 jaar gehuurd. 
 
Pijler 5 - Samenwerken met partners 
De dierenweide dient een voorziening te worden waar ook andere partijen gebruik van kunnen maken.  
Het stichtingsbestuur zal partners zoeken die een rol kunnen vervullen en gebruik willen maken van de dierenweide. 
Dit kunnen partners zijn die meedenken over invulling van de dierenweide maar denk hierbij ook aan zorginstellingen 
voor ouderen en mensen met een beperking en scholen. Hierdoor wordt tevens op praktische wijze invulling gegeven 
aan thema’s als jeugdparticipatie en kwetsbare groepen. Dit alles zal plaatsvinden onder toezicht en begeleiding van 
het Stichtingsbestuur. 
Bovenstaande wordt verder uiteengezet in de volgende hoofdstukken. 
 
2. Dierenweide De Taarspot 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de opzet van de toekomstige dierenweide De Taarspot.  
Zoals in het vorige hoofdstuk besproken bestaat de filosofie achter dit plan uit vijf pijlers waarbij de gemeente onder 
andere een werkgebouw met pad en poort creëert, waarbij de mogelijkheid bestaat om aanvullende activiteiten op 
het gebied van educatie, recreatie en ontmoeting te organiseren. In welke omvang dit zal plaatsvinden en in welke 
vorm is afhankelijk van de ambitie van het stichtingsbestuur, de participatie vanuit de samenleving, vrijwilligers en 
diverse samenwerkingsvormen. 
 
2.2 Opzet dierenweide 
Het doel is om een aantrekkelijke en levensvatbare dierenweide voor Acht te behouden. Om dit te realiseren wordt 
ingezet op het versterken van bestaande en het toevoegen van nieuwe functies op het gebied van recreatie, educatie 
en ontmoeting. Daarnaast wordt de huidige stal gerepareerd en nieuwbouw van een werkgebouw met 
ontmoetingsruimte gerealiseerd. De dierenweide zal worden opgeknapt d.m.v. kleine haagjes van meidoorn. 
Meidoornbessen worden gegeten door een hele reeks vogels. Daarbij biedt een haagje beschutting voor de dieren. 
De huidige vijver zal worden opgeknapt en uitgebreid tot een biotoop voor padden en salamanders. 
 
2.2.1 De Taarspot 
De Taarspot bestaat uit een ingerichte locatie met: 

 Een werkgebouw met ontmoetingsruimte, water, afvoer, elektriciteit en toilet; 

 Nachtverblijf; 

 Dieren populatie. 
 
Dierenweide De Taarspot biedt de mogelijkheid tot fysiek contact met dieren en bewustwording van de functie die 
dieren hebben in onze samenleving (huisdieren, landbouw, voedselvoorziening). 
Ten aanzien van de dierenpopulatie denken wij aan een zo’n breed mogelijke samenstelling. 
Huisdieren met hoog knuffelgehalte en andere boerderijdieren waaronder geiten, zwijntjes en diverse soorten 
pluimvee maar ook herten. 
De dieren moeten van een sterk en gezond ras zijn en onder elkaar moeten ze een sociaal gedrag vertonen waardoor 
het geheel een prettige uitstraling krijgt. 
Verder is er het streven om met behulp van bestaande natuurorganisaties door middel van het aanplanten van divers 
groen en het aanleggen van een vijver een grote biodiversiteit te genereren. 
 
Door de nieuwe accommodatie is het mogelijk dat de dierenweide nog meer kan gaan functioneren als centrale 
ontmoetingsplek voor ouders met kinderen en ouderen in de wijk maar ook voor de vrijwilligers onderling. 
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2.2.2 Educatie 
De dierenweide wil ruim aandacht gaan besteden aan educatie gericht op dieren, natuur, milieu en duurzaamheid, in 
samenwerking met andere actieve instellingen in Eindhoven en omgeving. 
Veel educatieve activiteiten kunnen op scholen worden uitgevoerd, maar nog leuker kan het zijn om de activiteiten 
op de dierenweide te ontplooien. Deze activiteiten zullen buiten worden uitgevoerd. 
 
2.2.3 Recreatie 
De dierenweide wordt een laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaats, waar allerlei doelgroepen zich welkom 
voelen. Belangrijke trekkers zijn uiteraard de dieren, maar er worden daarnaast ook leuke, recreatieve activiteiten 
aangeboden. 
Het recreatieve aanbod is primair gericht op kinderen. Daarbij gaat het zowel om kinderen die individueel komen (al 
dan niet met begeleiding van ouders, grootouders of anderen) als om kinderen die groepsgewijs komen, vanuit de 
buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en speciaal onderwijs. 
De dierenweide wordt een plek waar ook andere doelgroepen dan kinderen met (groot)ouders zich thuis voelen 
vanwege de laagdrempeligheid. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen vanuit het nabijgelegen Antoniushuis, mensen met een 
beperking, inwoners van de omliggende wijk. Het aanbod varieert van educatiebijeenkomsten (over natuur, milieu 
en dieren) tot het maken van een kerststal rond het werkgebouw. Deze educatiebijeenkomsten zullen buiten 
plaatsvinden. 
De dierenweide wordt extra aantrekkelijk door een klein gezellig terras. 
 
2.2.4 Huisvesting toekomstige dierenweide 
Accommodatie 
De bestaande stal wordt gerepareerd en het werkgebouw wordt nieuw gebouwd. Hierbij wordt rekening gehouden 
met het multifunctionele gebruik van het werkgebouw. Er dient een schuin dak op te komen. De voorkeur wordt 
gegeven aan een pannendak vanwege de uitstraling in relatie met de langgevelboerderij. Tevens willen wij in eigen 
beheer een klein verblijf voor de kippen maken zodat wij ze kunnen opsluiten bij ophokplicht.  
Het werkgebouw biedt tevens ruimte aan een ontmoetingsruimte, voor de vrijwilligers en eventuele gasten zoals 
bijv. de dierenarts.  
Ruimtelijke inpassing  
De bouwplannen geven geen problemen met het huidige bomenbestand. 
 
3. Samenwerkingspartners 
3.1 Inleiding 
De dierenweide zal worden beheerd door vaste vrijwilligers. Er is volop ruimte voor ondersteuning bij de 
uitvoering van het beheer en de verzorging van de dieren. Deze ondersteuning kan tevens ingezet worden bij de 
aanvullende activiteiten op het gebied van educatie en recreatie. Deze ondersteuning wordt opgepakt door overige 
vrijwilligers, maar biedt tevens een kans voor instellingen in de samenleving waardoor de maatschappelijke functie 
wordt vergroot. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met diverse partijen uit de samenleving. 
 
3.2 Partners 
3.2.1 Samenwerking ten aanzien van werkzaamheden op de dierenweide 
Voor de ontwikkelingen en werkzaamheden zal contact worden gezocht met: 

 De gemeente 

 Trefpunt Groen 

 Grote Beek 

 Vleermuiswerkgroep Noord Brabant 

 M-US (Meetnet Urbane Soorten) 

 Paddenpoel 

 Stadsnatuur Eindhoven 

 Gierzwaluwbescherming 

 Bewoners uit Acht 

 Bedrijven uit Acht 

 Provinciale Stichting voor landschapsbeheer 

 Lunet Zorg 

 Scouting Albert Schweitzer Acht 

 Het Brabants landschap 

 Regiobank 

 E.a. 
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3.2.2 Samenwerking ten aanzien van educatie op de dierenweide 
Voor de samenwerking t.b.v. educatie zal contact worden gezocht met 

 M-US (Meetnet Urbane Soorten) 

 Oranje Fonds 

 Diereneducatie.nl 

 kinderboerderijen.nl/kinderboerderijen/educatie 

 Basisschool St. Antonius Abt 

 Spilcentrum Kinderopvang Dikkie en Dik Acht 

 E.a. 
 
4. Uitvoering 
4.1 Inleiding 
De nieuwe aanpak is gericht op een dierenweide “vóór en dóór de samenleving”. Hieraan wordt invulling gegeven 
door het beheer en de exploitatie van de boerderij over te dragen van de gemeente Eindhoven aan het 
stichtingsbestuur Vrienden van de Dierenweide en de inzet van vrijwilligers voor de ondersteuning en uitvoering van 
verschillende taken (pijler 1). 
In dit hoofdstuk worden de aspecten ten aanzien van de bedrijfsvoering van de dierenweide beschreven. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op het bestuur, de organisatie, de prognose van de bezoekers aantallen, 
communicatie en sponsoring. 
 
4.2 Bestuur 
Dierenweide De Taarspot wordt beheerd door de Stichting Vrienden van de Dierenweide.  
De Stichting is opgericht op 7 november 2016.  
Er is gekozen voor een Stichting om de verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor de leefomgeving met de 
samenleving te delen. Een Stichtingsbestuur is goed in staat om haar eigen ambitie te bepalen ten aanzien van de 
aanvullende activiteiten en hierbij partners en vrijwilligers te betrekken. Daarnaast kan een Stichtingsbestuur 
optimaal sponsormiddelen verwerven. Een gemeente kan dat daarentegen maar zeer beperkt. 
De taak van het Stichtingsbestuur is het beheer van de nieuwe dierenweide. 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden: 
Voorzitter:   Jan Schaffers 
Secretaris:   Cees Bastiaans 
Penningmeester:   Yvonne Maasbommel 
Algemene bestuursleden:  Yvonne van Vroenhoven, Pieter Lekkerkerker en Sylvia van der Burg 
 
De Stichting heeft in twee opzichten een directe relatie met gemeente Eindhoven. Allereerst betreft dit het 
eigendom van de grond en de opstallen. Het eigendom hiervan ligt bij de gemeente. In overleg met 
de gemeente worden afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik en eigendom van de grond door middel van 
een gebruikersovereenkomst, erfpacht of koopovereenkomst. 
Daarnaast worden in een uitvoeringsovereenkomst afspraken gemaakt over onder andere het beheer van de 
dierenweide. Onderdeel hiervan is dat de verantwoordelijkheid voor het klein onderhoud bij de Stichting ligt. Tevens 
worden in de overeenkomst afspraken over de hoogte van het subsidiebedrag en 
de besteding hiervan vastgelegd. Hier kunnen ook de wederzijdse verwachtingen, randvoorwaarden en de financiële 
afspraken worden vastgelegd, zoals de financiële bijdrage van de gemeente aan de dierenweide de komende jaren, 
de inbreng van andere middelen en goederen en daaraan verbonden verplichtingen. 
Tevens zal er een periodieke evaluatie plaatsvinden ten aanzien van de doelstellingen en resultaten.  
De Stichting Vrienden van de dierenweide voert haar eigen administratie.  
Om goed te kunnen functioneren heeft de dierenweide diverse verzekeringen, zoals een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering. 
De Stichting heeft de ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.  
 
4.3 Organisatie 
4.3.1 Vaste vrijwilligers 
Bij de toekomstige dierenweide De Taarspot wordt ingezet op vaste vrijwilligers.  
Deze vrijwilligers houden de basisvoorziening in stand. 
 
4.3.2 Vrijwilligers 
In de organisatie moet volop ruimte zijn voor de inzet van overige vrijwilligers. 
Deze kunnen op verschillende niveaus worden ingezet, ter ondersteuning van het bestuur, het ondersteunen bij het 
beheer en de verzorging en het organiseren van aanvullende activiteiten ten aanzien van educatie en recreatie. 
Hierbij wordt gedacht aan inwoners van Acht, experts op specifieke terreinen, vrijwilligers van verenigingen, scholen, 
wijkplatforms en andere instellingen (vrijwilligers in georganiseerd verband.). 
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De vrijwilligers worden individueel, in werkgroepen of op speciale ‘vrijwilligersdagen’ ingezet voor allerlei 
werkzaamheden en/of ter ondersteuning van het stichtingsbestuur, zoals: 
 

 Dagelijks beheer en (klein) onderhoud; 

 De zorg voor dieren; 

 De ontvangst en begeleiding van / toezicht op bezoekers; 

 Het opzetten en uitvoeren van recreatieve activiteiten en evenementen; 

 Het opzetten en uitvoeren van educatieve activiteiten en evenementen; 

 Pr, marketing, communicatie en (integer en vakkundig) gebruik van sociale media; 

 Het opzetten en onderhouden van een website en ICT middelen; 

 Ondersteuning van het bestuur bij de interne organisatie en exploitatie.  
 

4.4 Prognose bezoekersaantallen 
Voor het opstellen van dit ondernemersplan is het verwachte aantal bezoekers van belang. Het aantal bezoekers per 
jaar van de huidige ‘oude’ dierenweide is naar schatting 7.300 per jaar (ongeveer 20 per dag). 
De bezoekers bestaan voornamelijk uit (groot)ouders met kinderen. 
Een voorzichtige schatting is dat het aantal bezoekers ruim zal stijgen omdat het nieuw en anders van opzet is. 
Uitgangspunt voor het aantal bezoekers per jaar is 15.000.  
 
4.5 Communicatie en promotie 
Het doel is om de bezoekersaantallen in ieder geval te behouden en liever nog te vergroten. Om dit te bereiken is het 
van belang dat er sprake is van bekendheid, sociale betrokkenheid, verbondenheid en het werven van 
sponsorgelden. 
De centrale website: www.dierenweideacht.nl , waarop feitelijke (basis)informatie staat, moet altijd up-to-date zijn. 
De website kan naast informatie gericht op volwassenen ook elementen bevatten die kinderen aanspreken zoals 
spelletjes, kennisquiz, en dierengeluiden. 
Er kunnen activiteiten worden georganiseerd zoals een rondleiding, open dag, maandelijkse themadag, wedstrijd, 
prijsvraag en verkoop van certificaten die mensen bindt met de dierenweide. 
Daarnaast moet trots gecreëerd worden bij het bestuur, de medewerkers, de partners en de vrijwilligers waardoor 
een positieve uitstraling van hen uitgaat die zij overbrengen op anderen. Dit geldt ook voor wijk- en stadsbestuur. 
Met behulp van sociale media zoals Facebook kunnen aanvullend nog meer mensen verbonden worden aan de 
dierenweide. Tot slot zal regelmatig gratis publiciteit rondom nieuwtjes, activiteiten en interviews met gezichten van 
de dierenweide plaatsvinden door middel van bijvoorbeeld persberichten in het plaatselijke Dorpsblad Kijk op Acht 
en tijdens de openbare Dorpsraadsvergaderingen. 
 
4.6 Sponsoring 
Voor de aanvullende activiteiten kan ingezet worden op sponsoring. De grootste kans ligt bij sponsoring in natura. Dit 
kan voor beheer en onderhoud, maar ook voor de uitvoering van aanvullende activiteiten en aankoop materialen 
(waaronder bijv. terrasstoelen, beplanting en natuurlijk materiaal). 
Bij beheer en onderhoud zou gedacht kunnen worden aan het opknappen van de huidige stal en uitbreiding van het 
hekwerk. Uiteraard is het mogelijk om met sponsoring aanvullende middelen te verwerven.  
Daarnaast zijn er verschillende ideeën voor kleine acties zoals een donatiebox, lege flessen actie en verkoop van 
dierenvoer. 
 
5. Financiële haalbaarheid dierenweide Taarspot 
5.1 Investering nieuwbouw dierenweide Taarspot 
De gemeente Eindhoven zal de kosten voor de nieuwbouw van het werkgebouw met ontmoetingsruimte, 
aansluitingen water, elektriciteit en riool voor zijn rekening nemen.  
Tevens zal de gemeente het groot onderhoud, vastrecht  en verbruik water en elektra bekostigen. 
 
De volgende kosten komen voor rekening van de Stichting: 
De kosten zijn gesplitst in twee tabellen: eenmalige aanschafkosten en jaarlijkse kosten. 

Eenmalig  

Diverse kosten  

Zitbanken e.d. € 500,- 

Natuurlijk materiaal € 100,- 

Inrichting verblijfsruimte € 1000,- 

Dierenweide  

Aanleg paddenpoel €  300,- 

Hekwerk hoog en laag € 4000,- 

Bestrating € 1000,- 

Aanplanting hagen en bomen en div. werkzaamheden € 1200,- 



   

Ondernemingsplan Stichting Vrienden van de Dierenweide Acht Pagina 7 

 

Poort  € 1000,- 

Overname dieren €  500,- 

Raming totaal eenmalige kosten € 9600,- 

 
 

5.2 Jaarlijkse kosten dierenweide Taarspot 
 

Jaarlijks  

Diverse kosten  

Voer voor dieren  € 1140,- 

Huisvestingslasten 
Beheer en onderhoud en basisactiviteiten 

 

Het beheer en onderhoud van de dierenweide €150,- 

Het beheer en onderhoud van het werkgebouw  €150,- 

Verzekeringen en administratie  

Wettelijke aansprakelijkheid € 0,00 

Inboedelverzekering € 100,- 

Opstalverzekering € 0,00 

Administratiekosten € 100,- 

Personeelskosten € 0,00 

Communicatie  

Website € 37,- 

Facebook € 0,00 

Dorpsblad € 0,00 

Raming totaal jaarlijkse kosten €1677,-  

 
Personeel 
Omdat de Stichting alleen werkt met vrijwilligers zijn er geen personeelskosten. 
 
5.3 Jaarlijkse inkomsten 
De geraamde inkomsten zijn voorzichtig geschat om inzicht te geven in de haalbaarheid en mogelijkheden hiervoor. 
In de volgende tabel zijn de jaarlijkse inkomsten weergegeven. 
 

Jaarlijks  

Bijdrage via gemeente/Dorpsraad € 900,- 

Certificatenverkoop à € 20,- (2018) € 100,- 

Handjes voer voor de dieren uit voerautomaten; 
Uitgangspunt is dat 15% van de bezoekers één handje a  
€ 0,50,- (2018) 

€ 500,- 

Opbrengsten sponsoren (2018) € 400,- 

Overige mogelijke opbrengsten zoals: kleine 
(ambachtelijke) ondernemers (2018) 

€ 100,- 

Raming van de jaarlijkse opbrengst € 2000,- 

 
Totale begroting jaarlijkse kosten voor 2018 is € 1677,-. De raming van de jaarlijkse opbrengst voor 2018 is € 900,- 
zodat er een tekort is van € 777,-. De gemeente zal worden benaderd om dit jaar de bijdrage, die via de Dorpsraad 
loopt, eenmalig te verhogen en daarna zal per jaar een subsidieaanvraag worden ingediend.  
 
5.3.1. Aanvullende inkomsten 
 
Bijdrage en subsidies derden ten behoeve van educatie 
Het uitgangspunt is om bijdrage en/of subsidies van derden te verkrijgen om de extra kosten voor educatie en 
duurzaamheid te dekken. Dit dient geheel kostendekkend te zijn, waarbij de Dierenweide de voorziening ter 
beschikking stelt. 
Aanvullende inkomsten kunnen o.a. worden verkregen uit bezoeken van basisscholen. 
 
Adoptie dier 
Adopteer een dier of geef adoptie als cadeau. Een dier adopteren heeft o.a. tot doel meer mensen te betrekken bij 
de dierenweide en om de dierenweide meer financiële armslag te geven. Met het adopteren van een dier helpt het 
adoptie baasje bij de verzorging van het dier. Zo draagt hij/zij bij in de voerkosten, kosten voor zaagsel, stro, 
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onderhoud en verbetering stallen en hokken. Het adoptie baasje ontvangt een certificaat en een informatieboekje 
over zijn dier 
 

 

Aanvullende inkomsten  

Adopteer een dier € 50,- 

Subsidies € 100,- 

Raming van de jaarlijkse opbrengst € 150,- 

 
6 Plan van Aanpak 
6.1 Transitie dierenpopulatie 
Ten aanzien van de dierenpopulatie staan respect voor dieren, dierenwelzijn en verantwoordelijkheidsgevoel voorop. 
Het is mogelijk om tijdens de bouw van de nieuwe accommodatie de dieren op de huidige locatie te houden maar er 
dient wel beschutting te komen waarachter de dieren kunnen schuilen.  
 
6.2 Fasering en planning op hoofdlijnen 
Om het beoogde resultaten te bereiken, moeten er nog veel zaken  worden uitgewerkt. 
In onderstaand schema is de fasering voor de nieuwbouw en de verfraaiing van de dierenweide opgenomen. 
 

Project Door wie Aanvang Project Einde project 

Werkgebouw /ontmoeting Gemeente januari 2017 mei 2018 

Bestrating/hekwerk/poort Vrijwilligers januari 2017 Mei 2018 

Opknappen huidig 
dierennachtverblijf 

Vrijwilligers mei 2017 november 2017 

Aanplanting hagen Vrijwilligers november 2017 voorjaar 2018 

Aanleg paddenpoel Vrijwilligers voorjaar 2018 voorjaar 2018 

 
Daarna zal het beheer naar de Dierenweide overgedragen worden. 
In onderstaand schema is de fasering voor het beheer opgenomen. 
Project Door wie Aanvang Project Einde project 

Beheersovereenkomst Gemeente mei 2017 mei 2018 

Vrijwilligers zoeken beheer 
van de dieren 

Stichting najaar 2017 voorjaar 2018 

Overdracht dieren Stichting najaar 2017 voorjaar 2018 

 
Wij zijn in deze planningen afhankelijk van de samenwerking partners en de mogelijkheden die zich aanbieden. 
 
6.3 Voortgang 
Gedurende het project zal goed gemonitord worden en zal op regelmatige basis over de voortgang worden 
geadministreerd.  
 
7 Conclusie 
De huidige stal mag opgeknapt en de opslagruimte van de dierenweide mag vervangen worden.  
De Dierenweide is niet toegankelijk voor het publiek waardoor men een brede maatschappelijke functie mist. 
Door middel van poort, pad, hekwerk, nieuwe werkgebouw en bestrating hopen wij ervoor te zorgen dat de 
dierenweide in Acht een ontmoetingsplek wordt voor jong en oud, een laagdrempelige plek waar culturen elkaar 
ontmoeten en waar men in directe contact kan komen met de dieren in de weide. 
Het plan is gebaseerd op de filosofie die bestaat uit vijf pijlers: 
1. Voor en door de samenleving 
2. Accommodatie met ruimte voor aanvullende activiteiten en bestrating met banken 
3. Betere toegankelijkheid door plaatsen van een poort en pad met hekwerk 
4. Aankoop grond of huurovereenkomst voor 30 jaar 
5. Samenwerken met partners 
 
Deze vijf pijlers zijn uitvoerig besproken in dit ondernemersplan. 
Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van de financiële haalbaarheidsanalyse kan geconcludeerd worden dat 
het plan voorde nieuwe dierenweide De Taarspot op hoofdlijnen haalbaar is. 
Er wordt door de gemeente eenmalig geïnvesteerd in nieuwbouw waardoor de nieuwe opzet van de dierenweide 
wordt gerealiseerd en aan alle eisen ten aanzien van dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en veiligheid kan worden 
voldaan. 
Met de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage kan de dierenweide in stand worden gehouden. Daarnaast worden volop 
kansen geboden om meeropbrengsten te genereren zodat er meer activiteiten geboden kunnen worden die niet 
noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de dierenweide. 
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Het wordt een dierenweide dóór en vóór de samenleving waarbij het stichtingsbestuur haar eigen ambitie kan 
bepalen en daarmee haar verantwoordelijkheid kan nemen. 
De samenwerkingsverbanden met de diverse partners moeten nog verder worden geconcretiseerd, maar ook hier is 
een rol weggelegd voor het stichtingsbestuur. 


