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Inleiding 

Op de grens van Laren en Eemnes vindt u Kinderboerderij en Natuur-en Milieu Educatief Centrum Stichting 

Het Spookbos genaamd. Deze naam is gekozen, omdat de volksnaam voor het aangrenzende bosje al 

sinds jaar en dag “Het Spokenbosje” is. Stichting Het Spookbos is in 1994 opgericht door een particulier 

initiatief, John en Maureen Klaver, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder 

dossiernummer 41190194.  

 

De doelstelling is kinderen op een speelse manier leren omgaan met dieren, natuur en het milieu. Dit om 

bewustwording en gedragsverandering te bewerkstelligen. “Als we niets doen, is er in 2050 een 

generatie, die niet meer weet hoe belangrijk de natuur is en wat je de natuur kunt aandoen” aldus 

voormalig minister Verburg. 

Tijdens een bezoekje aan de kinderboerderij kunnen konijnen, cavia’s, geiten, schapen, ezels en 

paarden bekeken en aangeraakt worden. Tevens kan men een "educatieve" wandeling door het 

Spookbos achter de boerderij maken.  

De Raad van Toezicht en het dagelijks bestuur van Stichting Het Spookbos functioneert als controlerend 

orgaan en is eindverantwoordelijk. De uitvoerende taken berusten bij het uitvoerend personeel, zoals de 

dierverzorging, officemanager en NME-leerkracht.  

Naast de Kinderboerderij is er ook een Natuur- en Milieu educatief centrum en een zorgafdeling, deze 

afdelingen hebben hun eigen beleidsplan. 

De afdelingen opereren niet helemaal afzonderlijk van elkaar. Zowel de NME afdeling als Zorgafdeling de 

Stal maakt gebruik van de dieren van de kinderboerderij. 

De kinderboerderij is, behalve de maandag, vrij toegankelijk voor bezoekers van 10:00 tot 17:00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarisatie huidige situatie 

De ligging van de kinderboerderij is in Eemnes en heeft, inclusief het Spookbos, een oppervlakte van 8025 

m2. Het terrein van de kinderboerderij bestaat uit een dierenpaddock en een terrein voor de ezels, geitjes 

en schapen met een uitloop naar de weide, waar zich een natuurlijke poel bevindt. Op dit terrein staan ook 

enkele speeltoestellen voor de kinderen. 

Vervolgens is er een schuil- nachthok voor de konijntjes, cavia’s, geitjes, varken en schapen en een 

buitenplaats.  
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Het Spookbos heeft 7 paarden/pony’s, 4 geitjes, 6 schapen, 3 konijnen, geen cavia’s, 1 varken, 2 ezels en 

10 kippen. Aangrenzend is er een dubbele stal, kippenren, hobbyhok, voorraadhok, veldschuur, voerhok en 

opslagplaats van de mest. 

Het hoofdgebouw bestaat uit: 

 Kantoortje  

 Toilet 

 Algemene ruimte met kleine keuken 

Naast het hoofdgebouw is er een binnenplaats waar speelgoedtractortjes en dergelijke staan voor de kleine 

bezoekertjes. 

De toegang naar het bos is achter het hoofdgebouw. In het bos bevinden zich diverse speeltoestellen die 

gebruikt worden door de bezoekers van de kinderboerderij. 

Er wordt met vrijwilligers hard gewerkt aan het onderhoud van hokken, terrein en bosje. 

 

Doelstelling 

De kinderboerderij van Stichting het Spookbos heeft ten doel: 

a. kinderen leren omgaan met dieren, natuur en milieu 

b. het bieden van gelegenheid tot educatie en vorming ten 

behoeve van kinderen en jongvolwassenen, alsmede aan 

personen uit hun directe omgeving 

c. het geven van voorlichting op het gebied van natuur en milieu  

 

 

Raad van Toezicht en Dagelijks Bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit door de Raad van Toezicht aangestelde bestuurders. Tenminste 

drie en maximaal zeven personen. Zij vergaderen minimaal 4 maal per jaar en onderhouden veelvuldig 

contact met de beheerders van de locatie en het uitvoerend personeel van de stichting. 

De huidige bezetting van de Raad van Toezicht en dagelijks Bestuur is per 2021 als volgt: 

Raad van Toezicht van Stichting Het Spookbos: 

 Carmen Bogaardt (voorzitter) 
 Pauline van Deuren (penningmeester) 

 Sylvia Lobbe (secretaris) 
 

Raad van Bestuur van Stichting Het Spookbos:  

 Robert Wybenga  (voorzitter) 

 Julian van Ogtrop (penningmeester) 

 Janneke van Straalen (secretaris) 

 Jocelyne Wildeman – Posthumus 

 John Klaver 
Zij voeren hun taken binnen Stichting Het Spookbos onbezoldigd uit. 
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Financiering 

Het inkomen van de Kinderboerderij wordt gerealiseerd door: 

 Natuur-en Milieulessen aan basisscholen 

 Subsidies en donaties 

 Alle andere verkrijgingen en baten 

Het bestuur heeft als doel dat de baten en kosten goed op elkaar zijn afgestemd en als het kan middelen 

reserveren voor vervanging en onderhoud.  

 

NME lessen  

 

De kinderboerderij geeft educatie aan scholen in de BEL 

gemeenten. De Stichting ontvangt hiervoor een vergoeding 

van de BEL-gemeenten. Scholen buiten deze gemeentes 

betalen zelf een vergoeding. 

 

 

 

 

Fondswerving 

Voor de kinderboerderij zal aan fondsenwerving gedaan worden. Dit geldt vooral voor het aanschaffen van 

speeltoestellen etc. 

Sinds de oprichting wordt Kinderboerderij Het Spookbos in belangrijke mate ondersteund door meerdere 

fondsen en vrijwilligers. 

De inkomsten komen direct ten goede aan de doelstellingen van de kinderboerderij. 

 

Kinderboerderij 

De kinderboerderij met zijn dieren, zoals kippen, schapen, geiten, konijnen, varken, pony’s en niet te 

vergeten de twee ezels is vrij toegankelijk. Men kan met alle dieren in contact komen, want ze zijn heel 

aaibaar en mensvriendelijk. Ieder voorjaar worden er lammetjes geboren.  

De afgelopen 27 jaar heeft de kinderboerderij een vaste plaats ingenomen in de gemeenschap. 

De kinderboerderij is mede afhankelijk van donaties. Mocht men donateur willen worden, een dier of een 

project willen adopteren kan men contact op nemen met de Stichting. De ANBI status van de 

kinderboerderij maakt dat de donaties voor de belasting aftrekbaar zijn.  
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Kindvriendelijkheid en veiligheid 

Het streven is om de kinderboederij zo kindvriendelijk mogelijk te houden, zodat ouders met kleine 

kinderen met plezier een aantal uren doorbrengen op de kinderboerderij. De keuze van de dieren wordt 

bepaald op kindvriendelijkheid, aaibaarheid etc.. Op plaatsen waar de kinderen bij de dieren mogen heeft 

dit alle prioriteit, om zo veel als mogelijk te voorkomen dat zij angstig worden of gewond raken. Op het 

terrein staan verschillende spelmaterialen, fietsjes en speelgoedtractortjes. Achter in het Spookbos staat 

een boomhut, sprookjesstoel, klimmateriaal en een hutje. 

Dierenwelzijn en gezondheid 

Het bestuur, beheerder en medewerkers van de kinderboerderij vinden het zeer belangrijk dat de dieren in 

goede conditie zijn, in een omgeving die bij de 

dieren past met veel rust. Alle dieren die het nodig 

hebben, moeten goede nacht- of 

schuilgelegenheid hebben met passend en 

voldoende strooisel. De nachtverblijven worden 

dagelijks schoongemaakt. Ook de weiden en 

paddock worden zoveel mogelijk mestvrij 

gehouden ter voorkoming van worminfectie. Alle 

dieren krijgen naast het hooi en voer, voldoende 

water. De dieren worden regelmatig bezocht door 

de dierenarts en alle behandelingen worden 

bijgehouden. De schapen en geiten worden elk 

jaar voor 1 augustus ingeënt tegen Q koorts. De 

hoefsmid is regelmatig aanwezig om nieuwe ijzers 

te plaatsen bij de ezels en pony’s. 

 

 

Het Team 

De medewerkers van Kinderboerderij Het Spookbos zijn professionele dierverzorgers. Zij worden 

ondersteund door vrijwilligers, die onontbeerlijk zijn voor onder meer extra aandacht voor de dieren. Dit is 

een volledige dagtaak voor zeven dagen in de week. In de weekenden zijn er vaak vrijwilligers aan het 

werk. De vrijwilligers houden ook toezicht op de omgang van de bezoekers met de dieren. Het werkschema 

van de vrijwilligers wordt gemaakt door de vaste medewerker van de dierenverzorging. Vanuit 

verschillende opleidinginstituten worden er op het Spookbos ook stagiaires geplaatst voor opleidingen, o.a. 

voor dierenverzorger. 

Beheer en onderhoud 

Er is een klussenteam van vrijwilligers wekelijks aanwezig om onderhoud, renovatie aan gebouwen, 

hekwerken, bestrating, begroeing, paddock en overige eigendommen van de boerderij. Uitvoering van het 

onderhoud staat onder leiding van beheerder John Klaver. 

Onder vrijwilliger wordt verstaan: Een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis 

werkzaamheden verricht voor de Stichting, zonder dat hij daarbij een arbeidsvergoeding ontvangt. Er is 

geen sprake van een arbeidscontract. Van iedere (nieuwe) vrijwilliger wordt gevraagd om een aantal 

gegevens aan te leveren, welke wordt gebruikt voor het vrijwilligersdossier. De gegevens worden 

opgeslagen en zijn alleen inzichtelijk voor belanghebbenden (beheerder). Er wordt vertrouwelijk met de 

informatie omgegaan volgens de AVG. 
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Bezoekers 

De bezoekers moeten zich aan de regels van de boerderij houden. Op diverse plekken op het terrein zijn er 

bordjes geplaatst met mededelingen wat er wel en niet mag. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn op de 

hoogte van deze regels. Bij overtreding wordt men hierop aangesproken. 

Uitvoering 

De uitvoering van dit beleidsplan ligt in handen de dagelijks uitvoerende medewerkers onder toezicht van 

de Raad van Bestuur. Zij zullen toezien of dit beleidsplan wordt nageleefd. 

 


