
Notulen vrijwilligersoverleg zaterdag 5 november 2022

Aanwezig: Geert, Bram, Dido, Maartje, Jozine, Karen, Arjen, Dawit

De voorzitter opent de vergadering.

Veranderingen bestuur:
Op dit moment vier leden in het bestuur, naast Karen is iedereen nieuw. Op dit moment is er
geen voorzitter, dit doet Maartje interim. Er wordt een vacature gestart voor een nieuw
bestuurslid.

Ingebrachte agendapunten:

De status van de kippen
Het is onbekend hoelang de vogelgriep nog blijft. De kippen zitten al zeker een jaar binnen.
Arjen heeft de materialen voor een kippenhok-uitbouw besteld, dit zal binnenkort gebouwd
worden. Als tijdelijke oplossing zijn een paar kippen bij Renee, dit geeft de rest wat meer ruimte.

Voor gescharrel is er ook nog een blauwe bak waar zand in zit.
Idee van Geert: Kunnen we de waterbak ook ophangen, via een touw en haakje aan het
plafond?

Gras/onkruid tussen de tegels
Het gras/onkruid moet nog verwijderd worden, er is een onderdeel voor de bosmaaier. Ook dit
gaat binnenkort gemaakt worden.

Extra appgroep
Er is animo voor een appgroep voor leuke dingen en onderlinge binding waar alle vrijwilligers
ook in kunnen. Gaat geregeld worden. Zowel nieuwsbrief als een appgroep wordt als prettig
ervaren. Er zal een link via de dierenweide app gestuurd worden.

Taakverdeling
Er komt een lijstje voor de extra taken. Ook even een reminder dat de taken gedaan worden.
De aanwezige leden zijn op de hoogte van de extra taken. Mochten er spullen op zijn dan mag
dit gecommuniceerd worden met Karen.
Naast de reguliere taken is er vanuit het bestuur de vraag of er animo is voor het helpen van
organiseren van open dagen, borrels etc.
Bram stelt voor dit aan het begin van het jaar te vragen zodat men langer denktijd hiervoor
heeft. Het is daarnaast ook erg prettig elkaar wat vaker te treffen,

Manier van voeren/verzorgen.
Het valt op dat niet iedereen op dezelfde wijze de dieren voert. Het is belangrijk dat iedereen
het op dezelfde manier doet. Reden hiervoor is dat de dieren dan gewenning krijgen en dat zij
ook bij komst van bijvoorbeeld dierenarts makkelijker te instrueren zijn. Hiervan was niet



iedereen op de hoogte. De geiten bokken nog wel als ze op kleine ruimte zijn. Het groenvoer
willen ze niet altijd hebben; mogelijk komt er ongedierte op af als het in de stal blijft liggen.
Maartje gaat kijken wat het handigst is qua voeren en gaat iedereen informeren via whatsapp.
Bij problemen, Maartje laten weten.

Smoelenboek
Er zijn door Jozine een aantal polaroids gemaakt, het smoelenboek wordt geüpdatet.

w.v.t.t.k.
Een deel van de kippen heeft een naam gekregen van basisschool De groene Alm.
We hebben van hen een cheque overhandigd gekregen met een mooie donatie.

Karen is bezig om te regelen dat kinderen van de basisschool langskomen en een les krijgen
van Geert.

Rondvraag
Geert: Niet in het bezit van een auto, Is het een idee om, als het voer bijna op is, eerst even
snel een enkele zak voer te halen zodat we grote bulk (voer, stro, hout etc) in een keer kunnen
doen. We gaan dit als bestuur proberen, kijken of het een systeem is dat werkt.

Geert: De houten stam die in de punt ligt is redelijk ver heen als rot. Is het een idee deze te
vervangen voor een nieuwe zodat het er weer ietsje ‘frisser’ uitziet? Bram: kan dit via de
gemeente geregeld worden? Er zijn verschillende aannemers in deze regio, wellicht kunnen die
als ze een keer gaan kappen een verse boomstronk neerleggen in de dierenweide. Bram gaat
hier mee aan de slag.

Geert: Kunnen er op de weide zelf ook een paar bosjes/struikjes komen? Jozine: We mogen
niet heel diep wortelen omdat de weide op een afvalbult is. We gaan uitzoeken wat mogelijk is.

Dawit: er zijn veel verschillende culturen in de wijk, kunnen we een manier vinden om wat meer
diversiteit te krijgen in de vrijwilligers zodat we de bewoners rond de dierenweide meer
betrokken krijgen. Bram: Hoe bereiken we mensen? (krantje, website) Maartje: We gaan over
aanpak nadenken, er zijn recent ook een aantal mensen gestopt. Karen: Iets ophangen in
buurtcentrum?

Bram: Mocht de bosmaaier geen succes zijn, kunnen we dan met een gasbrander het onkruid
weghalen? Is eerder al een keer besproken, kijken wat de mogelijkheden zijn. Of we kunnen
afspreken dat ieder tijdens de dienst een keer een vierkante meter wegsteekt.

Er is nog een vraag hoe de dierenweide er financieel voor staat: Het gaat financieel wel goed,
er is echter geen boekhoudingssysteem geweest, dit proberen we te regelen zodat alles ook
gedocumenteerd wordt. Op dit moment in ieder geval voldoende sponsoren en subsidies.
Actiepunten:
Arjen: Regelen dat het water voor de kippen aan het plafond komt te hangen.



Bram: Gaat kijken of een nieuwe boomstronk geregeld kan worden voor de dierenweide.
Maartje: Gaat de foto’s van de chequeoverhandiging (Basisschool de groene alm) delen via de
app.


