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1. Inleiding 
 
Dit jaarverslag van Stichting De Ulebelt, centrum voor natuur- en milieueducatie & 
kinderboerderij in Deventer, geeft een beeld van onze activiteiten, de organisatie en 
de financiën met betrekking tot 2012.  
 
2012 is getekend door het zoeken naar mogelijkheden om een forse bezuiniging op 
de gemeentelijke subsidie op te vangen. Dit heeft plaats gevonden door enerzijds 
een aantal efficiëntieverbeteringen te implementeren, maar ook door extra in te 
zetten op de acquisitie van externe projecten gerelateerd aan natuur, milieu en 
duurzaamheid. Ondanks een aantal tegenslagen op met name de personele 
bezetting, is 2012 al met al een succesvol jaar geworden, dat we ook met een 
positief financieel resultaat hebben weten te volbrengen. 
 

Belangrijke items in 2012 zijn geweest de 
continuering van het project “Expeditie 
Uiterwaard”, het Jonge Dieren Feest, de 
samenwerking met Circulus, de realisatie van 
de kiosk, het Oogstfeest in het teken van 
voeding en gezondheid, de  ontwikkeling van 
onze zorgfunctie en de samenwerking met 
onze partners in het sociale en duurzame 
domein.  
 

De Ulebelt is hèt educatief centrum voor natuur, milieu en duurzame ontwikkeling in 
Deventer. Middels haar kerntaken beoogt De Ulebelt bewoners van Deventer te 
betrekken bij een duurzame samenleving en te stimuleren zelf een waardevolle 
bijdrage daar aan te leveren.  
 
Het jaarverslag 2012 dient tevens ter verantwoording aan de gemeente in het kader 
van de uitvoeringsovereenkomst die overeen is gekomen. 
  
 
2. De activiteiten 
 
2.1 Onderwijs 
De educatieve activiteiten naar het basisonderwijs zijn ook in 2012 ronduit goed 
verlopen. Daar waar landelijk een tendens is waar te nemen van een afnemende 
belangstelling voor lesmaterialen, merken wij dat het gebruik van ons aanbod 
nagenoeg op een constant niveau blijft.  
 
De scholen hebben wederom veelvuldig gebruik 
gemaakt van het aanbod van leskisten, 
materialen en buitenactiviteiten. Het aantal 
scholen dat gebruik maakt van de beschikbare 
materialen is in 2012 weer verder toegenomen 
tot maar liefst 40 verschillende schoollocaties, 
dat wil zeggen zo’n 80 % van het totaal. 
Daarmee worden bijna 7500 leerlingen uit ruim 
200 verschillende klassen bereikt! 



Stichting De Ulebelt, jaarverslag 2012 

 

Pagina 3 van 16 

 

 
Materialen en speurtochten worden ook in toenemende mate door BSO’s (Buiten 
Schoolse Opvang) en kinderdagverblijven afgenomen. In die zin lijkt er sprake te zijn 
van een verbreding van de markt. 
 
Ook verheugend is de toenemende belangstelling voor tuinieren. “De vierkante 
metertuin”, in 2012 nieuw in ons educatief aanbod opgenomen, werd direct een 
aantal keer afgenomen.  
 

In het kader van het 
project Ruimte voor 
de Rivier hebben we 
in 2012 opnieuw 
uitvoering mogen 
geven aan het 
project “Expeditie 
Uiterwaard”, waarbij 
naast aandacht voor 
veiligheid ook 
thema’s als flora en 
fauna in het 
lespakket zijn 
geïntegreerd. Zo’n 
600 leerlingen 
hebben van deze 
lessen gebruik 
kunnen maken. 
 

Buitenlessen vormen een belangrijke 
invulling van het natuurbelevingsaspect, 
wat in de visie van De Ulebelt een 
essentiële bijdrage levert aan natuur- en 
milieueducatie. De boerderijlessen en de 
imkerlessen, welke laatste worden 
gegeven in nauwe  samenwerking met 
de Imkervereniging Deventer, vormen 
daarbij een constante waarde in ons 
aanbod. Maar ook de seizoenstochten - 
doe het zelf ontdekkingscircuits - 
hebben een toenemende mate van 
belangstelling vanuit diverse 
doelgroepen opgewekt. 
  
Onze periodieke, digitale scholennieuwsbrief “De Ulepost” is ons medium in de 
communicatie met de basisscholen. Op deze wijze worden de scholen op de hoogte 
gehouden van vernieuwingen in het aanbod van producten, maar ook ontwikkelingen 
die zich in bredere zin in het NME werkveld afspelen.  
 
De Boomfeestdag heeft in 2012 plaats gevonden in het Venenplantsoen in de 
Rivierenwijk, samen met leerlingen van de Rivierenwijkschool. De kinderen hebben 
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deelgenomen aan de verschillende activiteiten die mede werden begeleid door het 
Deventer Groen Bedrijf, de Bomenstichting, het IVN, de Vogelwerkgroep IJsselstreek 
en Raster kinderwerk. De opening van deze dag werd verricht door wethouder de 
Jager, waarbij later op de ochtend oud-minister Sybilla Dekker, wethouder Pierey en 
directeur Rentree, mevrouw van Asten, nog extra bomen plantten in verband met de 
aftrap van de opbouwactiviteiten Rivierenwijk. 
 

In 2012 hebben we samen met de Stichting 
Schooltuinen vervolg gegeven aan het 
schooltuinenproject bij ons op het terrein, 
waarbij meer dan 160 kinderen intensief en 

belevend kennis maken met (biologische) voedselproductie, wat met de 
gezamenlijke consumptie van een voortreffelijke biologische soep feestelijk is 
bekroond!  
 

Daarnaast zijn er ook verschillende BSO’s en kinderdagverblijven,  die op eigen 
initiatief met verschillende groepen kinderen De Ulebelt bezoeken en gebruik maken 
van het terrein. In die zin lijkt er sprake te zijn van een verbreding in doelgroepen. 
 
 
2.2 Evenementen 
De evenementen op De Ulebelt worden doorgaans opgezet als een mix van 
educatieve en recreatieve ingrediënten. Dat deze formule door het publiek hoog 
gewaardeerd wordt , mag blijken uit de doorgaans goede bezoekersaantallen.  
 
Het Jonge Dieren Feest op 2e Paasdag, was 
ook dit jaar een belangrijke publieks trekker. 
Ruim 1000 bezoekers wisten De Ulebelt te 
vinden. Het welslagen van 
buitenevenementen zoals deze zijn sterk 
weersafhankelijk. Zo hadden we dit jaar bij de 
Dag van de Biologische Landbouw op 24 juni 
de pech van zeer slecht weer, wat direct 
merkbaar is aan een sterk tegenvallend 
aantal bezoekers. 
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Het Oogstfeest in september stond 
dit jaar in het teken van voeding en 
gezondheid. Er was aandacht voor 
bewegen, recreatie in de natuur, 
ontstressen en ontspannen, gezond 
eten, liefst biologisch en van dichtbij. 
Er was muziek, lekker eten van 
cateraar Parolo, een spectaculaire 
theateract over de gezondheid van 
de planeet en uiteraard allerlei 
kinderactiviteiten. Ondanks de niet 
optimale weersomstandigheden 
mochten we toch circa 2500 bezoekers verwelkomen. Onze nieuwe kiosk werd deze 
dag van een naam voorzien via de daarvoor speciaal georganiseerde prijsvraag. 
Deze gaat sindsdien door het leven als “Kikkerkeet”. Gelet op het aantal positieve 
reacties voorzien we hiermee in een belangrijke behoefte. 
 

        
 
Het Midwinterfeest vond in 2012 wederom plaats op 2e Kerstdag en was kleinschalig 
van opzet.  Met name mensen “uit de buurt” kwamen samen bij verwarmende vuren, 
bezochten de kramen van De Ulebelt en het IVN, maakten vetbollen voor de vogels, 
leerden iets over midwinterhoorns en nuttigden een glas glühwein of chocolademelk 
tijdens een onderling gesprek. En dit alles in een bijzonder gezellige sfeer.  
 

               
Naast deze grotere evenementen zijn nog een groot aantal kleinere activiteitendagen 
georganiseerd, zoals de NL Doet-dag, de Nacht van de Nacht en de Natuurwerkdag. 
Nieuw in 2012 was de Dag van de Duurzaamheid (10-10), waarbij we een praktisch 
boekje hebben uitgebracht over wat mensen thuis op eenvoudige wijze kunnen doen 
rondom het thema “Duurzaamheid”. De eerste exemplaren hiervan zijn overhandigd 
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aan directeur duurzaamheid Flora van Houwelingen en wethouder Milieu en 
Duurzaamheid Jos Pierey. Het boekje is tot stand gekomen dankzij een bijdrage 
vanuit “Kleintje Klimaat” en is gratis ter beschikking gesteld aan (scholen en) publiek.  
 

  
 
2.3 Projecten in 2012 
De samenwerking met Circulus en Berkel Milieu is in 2012 op goede wijze 
voortgezet. De inzameling van luiers en plastic is gecontinueerd, en de compostactie 
was ook weer een groot succes.  
 

In aansluiting op de programma’s rondom de inzameling van 
E-waste zijn we in 2012 aangesloten bij de actie vanuit de 
Stichting Kinderboerderijen Nederland, waarbij er ook via de 
kinderboerderijen wordt meegedaan met de landelijke 
campagne “WeCycle”. Hierbij werken bedrijven, scholen en 
ook kinderboerderijen in het hele land mee, om de inzameling 
van afgedankte elektrische apparaten zo goed mogelijk te 
organiseren. Door op zoveel mogelijk locaties inzamelpunten 
te realiseren, wordt  het steeds eenvoudiger om deze 
apparaten in te leveren. De ingezamelde apparaten worden 
vervolgens op verantwoorde wijze verwerkt. Gelet op de volle 
inzamelboxen is deze actie een succes. Daarnaast zijn er 
rondom “Wecycle” ook communicatieavonden voor 
volwassenen georganiseerd . 
 

Tevens hebben we ter voorbereiding van de implementatie van het Diftar programma 
in het najaar van 2012 een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, om de 
inwoners van Deventer kennis te laten maken met deze aanpak. 
 
In 2012 hebben we op ons terrein een kledingcontainer geplaatst voor de inzameling 
van tweedehandskleding.  
 
In opdracht van de gemeente hebben we ook dit jaar De Dag van het Park mogen 
organiseren, die in 2012 plaats heeft gevonden in het Singelplantsoen, met bijdragen 
van verschillende vrijwilligersorganisaties.  
Ook rondom de aanleg van het 
Zandweteringspark heeft De Ulebelt het 
openingsfeest mogen organiseren. Naast 
bijdragen aan een aantal educatieve 
informatieborden hebben we een specifiek op 
het gebied gerichte struinwaaier met 
natuurbelevingsopdrachten ontwikkeld, welke 
aan de omliggende scholen ter beschikking is 
gesteld. 
 
Het project “Jij en Fotografie Natuurlijk!”  heeft in 2012 een vervolg gekregen, waarbij 
opnieuw een grote digitale eindexpositie heeft plaats gevonden in het provinciehuis 
in Zwolle. De expositie werd ook dit jaar geopend door Commissaris van de Koningin  
Ank Bijleveld. In het “mooiste fotoalbum van Overijssel” wordt een overzicht van de 
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schoonheid en diversiteit van het Overijssels landschap getoond, zoals deze is 
gezien door de ogen van 200 kinderen! Vooral dankzij de inspanningen van de 
Deventer natuurfotograaf Sterre Delemarre, met wie De Ulebelt in dit project heeft 
samengewerkt, is dit project wederom een unieke combinatie van cultuureducatie en 
natuurbeleving gebleken! 
  

 
We hebben middels lezingen en verspreiding 
van publicaties aandacht geschonken aan 
klauwieren, amfibieën en bijen. Zo werd het 
rapport ‘Wilde bijen in Deventer 2012’ na een 
tweetal lezingen in november aan wethouder 
Margriet de Jager overhandigd.  
   

 
 “Potje van Otje” en “Samen aan het Werk”, waarbij 
mensen met en zonder een beperking samen 
komen en samen werken, waren ook dit jaar weer 
een groot succes. In dit samenwerkingsverband met 
Raster en een aantal zorginstellingen wordt middels 
deze projecten mede uiting gegeven aan onze 
doelstellingen om invulling te geven aan de sociale 
component van duurzame ontwikkeling. 
 
 
2.4 Natuur– en milieuorganisaties 
In 2012 hebben verschillende natuur- en milieu organisaties in Deventer veelvuldig 
gebruik gemaakt van de faciliteiten van De Ulebelt. De verschillende organisaties 
wordt de mogelijkheid geboden om zich via de vitrines op het centrum aan het 
publiek te presenteren. Een aantal organisaties, zoals IVN Deventer, 

Vogelwerkgroep de IJsselstreek, de 
Imkervereniging Deventer en de KNNV, 
zien De Ulebelt tot onze vreugde meer en 
meer als hun thuishonk. Zij leveren 
regelmatig tegenprestaties aan De Ulebelt 
middels presentaties, rondleidingen, 
terreinbeheer en bijdragen aan 
evenementen. In het bijzonder kunnen de 
verschillende cursussen en opleidingen 
worden genoemd die deze organisaties 
aanbieden aan een breed publiek. De 

opleiding van natuurgidsen, aanbod van vogelcursussen voor jong en oud, opleiding 
van natuurouders (die maken dat veldlessen op scholen doorgang kunnen vinden) 
en de opleiding van nieuwe imkers, dragen jaarlijks bij aan een zichzelf versterkend 
netwerk van dragers van duurzame ontwikkeling binnen de gemeente. 
 
De Ulebelt heeft het Platform Natuur en Milieu in 2012 voorzien van de benodigde 
facilitaire en secretariële ondersteuning, waarbij het Platform en de Adviesraad 
Natuur en Milieu steeds meer gezamenlijk optrekken.  
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De Stichting Schooltuinen 
Deventer heeft zich inmiddels 
definitief op De Ulebelt 
gevestigd en bood in 2012 
ruimte aan zo’n 150 
enthousiaste tuiniers!    
 
 

 
 
2.5 Kinderboerderij en Terreinbeheer 
Eind 2011 hebben we de kwaliteitstoetsing van de SKBN (Stichting 
Kinderboerderijen Nederland) met glans doorstaan en hebben daarmee begin januari 
2012 het officiële keurmerk Kinderboerderijen uitgereikt gekregen.  
 

              
 
Het dierenbestand op de kinderboerderij is in 2012 redelijk constant gebleven. Naast 
de gebruikelijke jaarlijkse geboortes van kalveren en lammeren, hebben we onze 
“schaapskudde” aangepast met de komst van twee Clun Forest schapen. Deze 
vallen vooral op tussen de al jaren aanwezige Swifters vanwege hun zwarte koppen, 
oren en poten.   
 
Een speciaal woord van dank gaat ook hier uit naar de vele vrijwilligers die ons 
hebben geholpen bij het terreinonderhoud en het vormgeven van onze tuinen. 
Zonder hen is een dergelijk initiatief niet realiseerbaar! 
 
Verder kan worden opgemerkt dat de 
kinderboerderij als onderdeel van ons 
educatief instrumentarium tevens een 
belangrijke rol vervult op het gebied van 
arbeidsintegratie en zorg. Met name in 
samenwerking met Sallcon Werktalent bieden 
we tientallen mensen een veilige en 
inspirerende plek om weer mee te doen in het 
arbeidsproces. De begeleiding van deze 
mensen wordt door ons eigen 
personeelsbestand ingevuld. Het gaat vaak om 
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mensen die vanwege hun specifieke problematiek niet gemakkelijk op werkplekken 
te plaatsen zijn.  
 

Qua zorg zien we dat steeds meer 
particulieren, maar ook 
zorginstellingen via 
onderaannemerconstructies, voor hun 
kinderen en/of cliënten met een 
beperking, bij ons 
dagbestedingstrajecten inkopen. Ook 
deze begeleiding weten we via 
combifuncties binnen de 
kinderboerderij goed in te vullen. Mede 
hierdoor zijn de inkomsten vanuit 
dagbesteding in 2012 tot een 
substantiële pijler uitgegroeid.  

 
De Ulebelt is lid van de Vereniging van Overijsselse zorgboeren en heeft bij de 
Federatie Landbouw en Zorg inmiddels de wens aangegeven om in 2013 het 
Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen te implementeren. 
 
De kinderboerderij biedt tevens een opleidingsplek voor agrarische opleidingen. Als 
gecertificeerd leerbedrijf mogen we elk jaar tientallen stagiaires begeleiden in hun 
leerweg tot professioneel dierverzorger.  
 
In 2012 hebben we een lang gekoesterde 
wens van de realisatie van een 
horecafaciliteit weten vorm te geven 
middels de bouw van een kiosk (“De 
Kikkerkeet”) met omliggend terras, nabij 
de natuurspeelplaats “De Takkenbende”. 
 
Het terrein ontwikkelt zich steeds verder 
en dat is ook merkbaar. In 2012 mochten 
we naar schatting tussen de 40.000 en 
50.000 bezoeken noteren. Daarnaast 
merken we dat de belangstelling voor het 
gehanteerde concept van geïntegreerde functies (educatie, zorg, arbeidsintegratie, 
opleidingenleerwerkplek en buurtfunctie) toe neemt. We mogen met enige regelmaat 
vertegenwoordigers van andere gemeenten en de diverse werkvelden verwelkomen 
die zich komen oriënteren op het “Deventer model”. 
 
 
2.6 Sponsoring en Donaties 
In relatie tot alle terreinontwikkelingen zijn we naast de dank aan onze vrijwilligers  
een bijzonder woord van dank verschuldigd aan al die bedrijven die ons dit jaar 
opnieuw hebben ondersteund.  Zonder hen waren alle geschetste ontwikkelingen 
niet mogelijk geweest.  
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   Dat geldt zeker voor Rabobank 
Salland die ons ook in 2012 van 
een belangrijke bijdrage heeft 
voorzien. Maar ook de bijdragen 
die bedrijven hebben geleverd in 
de totstandkoming van de 
schooltuinen en onze 
terreininrichting hebben allen 
een bijzondere waarde.  

 
Ook hebben zich particuliere huishoudens aangemeld als “Vriend van De Ulebelt”, 
waarmee het totaal aan Vrienden is opgelopen naar circa 550 (ultimo 2012). Dit geeft 
aan dat het draagvlak voor De Ulebelt, met name ook vanuit de omliggende wijken, 
nog steeds groeiende is.  
 
We zijn natuurlijk bijzonder blij dat er zo veel bedrijven en particulieren zijn die zich 
achter de  doelstellingen van De Ulebelt scharen, en die het ons mogelijk maken om 
hier verder vorm aan te geven. Deze vorm van bijdragen zal de komende jaren 
vanwege de doorgevoerde bezuinigingen naar verwachting een steeds belangrijkere 
rol gaan spelen. 
 
 
2.7 Overige 
De Ulebelt werkt samen met collega-organisaties in zowel Overijssel als Gelderland. 
In beide provincies is De Ulebelt lid van de provinciale educatieve netwerken, die 
meerdere keren per jaar bij elkaar komen voor kennisuitwisseling. 
 

 
De Ulebelt is lid van de vereniging 
Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland 
(vSKBN), het landelijke netwerk op het gebied 
van Kinderboerderijen. De vSKBN organiseert 
regelmatig bijeenkomsten op het gebied van 
kwaliteitsontwikkeling.   
In het kader van haar gezondheidsprogramma’s 
kan verder nog melding worden gemaakt van de 
constructieve samenwerking met de 
Dierenkliniek Deventer. Goede gezondheid en 
welzijn van onze dieren en bescherming van ons 
publiek en personeel tegen ziektes die van dier 
op mens kunnen overgaan zijn topprioriteit.  
De bouw van adequate 
quarantainevoorzieningen staan inmiddels in de 
planning voor 2013. 
 
 

 
De Nieuwsbrief van De Ulebelt, waarin we alle Vrienden en belangstellenden op de 
hoogte houden van alle ontwikkelingen, is in 2012 drie maal uitgebracht. 
 



Stichting De Ulebelt, jaarverslag 2012 

 

Pagina 11 van 16 

 

 
3. De organisatie 
 
3.1 Algemeen 
Ondanks de bezuiniging die in 2012 is toegepast, hebben we dit – weliswaar met de 
nodige moeite- zodanig kunnen opvangen dat dit niet ten koste is gegaan van de 
personele formatie.  

 
Het bestuur beperkt zich zo veel mogelijk tot het aansturen 
op hoofdlijnen en het beoordelen van de afgesproken 
prestaties. Door ziekte van de directeur heeft het bestuur in 
2012 een aantal directietaken tijdelijk waargenomen in 
nauwe samenwerking met de projectmanager. 
 
 

 
 
3.2 Bestuur 
In 2012 zijn twee leden aan het bestuur toegevoegd, te weten Ton de Haan, met de 
portefeuille communicatie en Bob Fenneman, met prioritaire aandacht voor 
sponsoring en fondsenwerving. Verder hebben er geen bestuurlijke wisselingen 
plaatsgevonden. Wel is statutair vastgelegd dat de zittingsperiode van een 
bestuurslid maximaal 2 periodes van drie jaar omvat. 
 
Het  bestuur bestaat eind 2012 uit de volgende personen: 

 Jos Fleskes, voorzitter 
 Hessel Draaisma, secretaris 
 Barend Hess, penningmeester 
 Jansje Getkate, personele zaken 
 Henk Oosterwijk, educatie  
 Geert Friesen, bouwzaken 
 Michiel Miedema, algemeen lid  
 Ton de Haan, communicatie en pr 
 Bob Fenneman, sponsoring en vriendenwerving               

 
Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert doorgaans 1 keer per 4 weken. Dit zijn over 
het algemeen besluitvormende bijeenkomsten.  
 
 
3.3 Het vaste team 
 
Twee medewerkers die tot 2012 via Sallcon 
Werktalent bij De Ulebelt waren gedetacheerd, zijn 
per 1 januari in dienst gekomen van de stichting 
onder een zogenaamde Begeleid Werkconstructie.  
 
 
 
 
 



Stichting De Ulebelt, jaarverslag 2012 

 

Pagina 12 van 16 

 

 
 
 
Eind 2012 had het team de volgende  samenstelling:  
 

Medewerker Functie Contracturen
/week 

Kor Braams Directeur 36 

Estella Franssen Projectmanager 24 

Maike Nelissen Taakgroepleider 
Educatie 

24 

Arno Vroom Educatief medewerker 24 

Jolanthe Flikweert Vrijwilligerscoördinator 16 

Carla Pamboer Administratief 
medewerker 

28 

Gerjan Knol Financiële 
administratie 

14 

Christel Jansen Hoofd dierverzorger 34 

Carol Hageman Dierverzorger 20 

Linda Puijn Dierverzorger / 
activiteitenbegeleider 

20 

Stijn van Dijk Medewerker terrein 36 

Adrie van der Veer Medewerker terrein 32 

 
Daarnaast zijn op projectbasis door het jaar heen verschillende medewerkers voor 
kortlopende periodes ingehuurd op uitzendbasis. 
 

In 2012 heeft de organisatie flink onder druk gestaan, 
mede door de doorgevoerde bezuinigingen. 
Opvallend is dat het ziekteverzuim met ruim 12 % in 
2012 relatief hoog was in vergelijking met voorgaande 
jaren. Langdurig verzuim trad op bij een drietal 
medewerkers als gevolg van verschillende redenen.  
Een relatie met de hoge werkdruk ligt daarbij voor de 
hand en is derhalve aanleiding tot zorg! Uitval van de 
directeur maakte dat er extra druk op de organisatie 

werd gelegd, die uiteindelijk door waarneming vanuit het team 
en een intensieve betrokkenheid vanuit het bestuur, goed is 
opgevangen.   
 
Vijf van de huidige medewerkers zijn in het bezit van een 
BHV certificaat, zodat er altijd minimaal één, maar veelal twee 
BHV-ers op de locatie aanwezig zijn. Ook in 2012 is hiervoor 
door alle betrokkenen een herhalingscursus gevolgd.  
 
Daarnaast zijn door de projectmanager en de taakgroepleider 
educatie verschillende inhoudelijk studiedagen/symposia 
bezocht.  
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3.4 Vrijwilligers, stagiaires, leerwerkplekken en begeleid werk 
Het vaste team zorgt voor de uitvoering van het beleid, samen met de vele 
vrijwilligers, stagiaires, leer-werkers (reïntegratie) en zorgcliënten. Deze groep aan 
betrokkenen is in 2012 gestabiliseerd naar een groep van maar liefst circa 100 
enthousiaste en betrokken  mensen. 

 
 
Stagiaires en vrijwilligers zijn van cruciaal belang voor onze organisatie en leveren 
een enorme bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken. Daarbij gaat het met name 
om de verzorging van de dieren, het onderhoud van het terrein, het bemensen van 
de balie, het openstellen van het hoofdgebouw en/of kiosk  in het weekend, bijdragen 
in de educatieve projecten en het leveren van bijdragen gedurende de verschillende 
evenementen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het AOC in Twello, ROC 
Landstede,  de Vrijwilligerscentrale Deventer, de Sallcon en een aantal andere 
reïntegratiebedrijven. 
 
Ook vertegenwoordigers van verschillende natuur- en milieuorganisaties, zoals de 
Imkervereniging Deventer, IVN Deventer, Stichting Natuur Anders, Vogelwerkgroep 
de IJsselstreek, de Bomenstichting, de ecologische moestuinvereniging, Stichting 
Schooltuinen Deventer, Deventer Groen Bedrijf en de Groene Knoop hebben 
bijdragen geleverd in het onderhoud van ons terrein en/of het educatieve aanbod 
naar scholen en algemeen publiek. 
 
De circa 40 vrijwilligers die bijdragen leveren aan de Kinderkleding- en 
Speelgoedbeurs Vijfhoek, die twee keer per jaar wordt georganiseerd, en daarbij elke 
keer weer een substantiële financiële bijdrage aan De Ulebelt genereert, mogen 
hierbij eveneens niet ontbreken!   
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In 2012 hebben we de functie van vrijwilligerscoördinator wederom kunnen invullen 
middels een betaalde functie. Een goede begeleiding van de vrijwilligers is van 
wezenlijk belang voor het draaiend houden van de organisatie. 
 
 
4. Financiën 
 
In de eerste bijlage is het verloop van inkomsten en uitgaven over 2012 gegeven, 
gerelateerd aan de begroting.  
 

Er resulteert een voorlopig positief 
exploitatiesaldo van ruim € 17.000. Een 
belangrijke reden voor dit voorlopig 
positieve saldo ligt in de relatief hoge 
“meevaller” in de vorm van ontvangen 
ziektegelden. Zonder deze ziektegelden 
was het resultaat negatief uitgevallen.  
De marge op eigen baten, voornamelijk 
projecten en NME activiteiten, is lager 

uitgevallen dan in de begroting. Voornamelijk als gevolg van hogere kosten door o.a. 
meer inleen van derden. De opbrengsten uit zorg en reïntegratie zijn wel hoger 
uitgevallen dan begroot, met name ook als gevolg van het toerekenen van 
loonkostensubsidies voor enkele personeelsleden die onder Begeleid Werk 
contracten met de Sallcon in 2012 bij ons in dienst zijn gekomen. Opbrengsten uit 
sponsoring en donaties zijn conform begroting behaald. 
Bij de uitgaven zijn met name de organisatiekosten hoger uitgevallen dan begroot, 
mede als gevolg van achterstallig kantooronderhoud. De vrijval van een BTW 
reservering uit 2007 heeft tenslotte eveneens bijgedragen tot het positieve resultaat.   
Het resultaat zal worden toegevoegd aan de bouw- en terreinontwikkelingsreserve 
en aan een reserve communicatieplan.  
 
Voor 2013 is inmiddels opnieuw een programmabezuiniging 
doorgevoerd van circa 6% (€25.000, als gevolg van het 
inhouden van de ID banen subsidie). De voorstellen ten 
aanzien van een additionele verplichting van 5% in het kader 
van de SROI is inmiddels terug getrokken. Echter, met de 
voorgestelde bezuiniging is inkrimping van het personele 
bestand met bijna 10 % niet meer te voorkomen. Deze kleinere 
bezetting zal derhalve ook effect hebben op de omvang en 
kwaliteit van onze prestaties.  
 
We hopen echter in 2013 aan te kunnen blijven sluiten bij de 
ambitieuze (en ons inziens ook noodzakelijke) doelstellingen 
van de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Daar hoort 
De Ulebelt zondermeer bij als een krachtige, vitale partner, die middels educatieve  
en communicatieve projecten het onderwijs en ook de volwassen bevolking actief bij 
deze doelstellingen betrekt. Aandacht voor  bewustwording, betrokkenheid en gedrag 
is naar onze mening een belangrijke pijler naast inzet van technologische middelen. 
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5. Samenvatting en vooruitblik 
 
De Ulebelt levert natuur- en milieueducatie van het allerhoogste niveau. Zo werd dit 
al in 2011 door de jury van de Groenste Stad van Europa verkiezing benoemd bij de 
kwalificatie van Deventer. Met een uitgebalanceerde geïntegreerde mix van 
verschillende functies - educatie, communicatie, zorg, arbeidsintegratie en sociale 
cohesie in de wijk – levert De Ulebelt een belangrijke bijdrage aan het gemeentelijk 
beleid als het gaat om de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving in 
al haar facetten. Dit is mede te danken aan de inzet van vele vrijwilligers als ook de 
samenwerking met diverse partners in de gemeente en provincie. 
 

 
 
Vanuit de verschillende (beleids)programma’s is er expliciete aandacht voor diverse 
duurzaamheidsthema’s, zoals: 

 energiebesparing en gebruik van duurzame energie 
 water, veiligheid en ecologie en hergebruik van regenwater 
 beperkt gebruik grondstoffen, scheiding van afval en hergebruik van 

(rest)materialen 
 dierenwelzijn en gezonde voeding 
 natuurlijk spelen 
 ecologisch tuinieren 
 flora en fauna 
 sociale cohesie, zorg, arbeid en ontmoeting 

 
Financieel gezien is 2012 een goed jaar geweest, mede als gevolg van de goede 
resultaten op projecten en dagbestedingstrajecten. Het positieve exploitatiesaldo 
draagt bij aan een gezonde financiële basis, waarbij enige ruimte bestaat voor de 
realisatie van verschillende terreinverbeteringen voor de langere termijn. 
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Om de komende jaren invulling te geven aan onze ambities in lijn met onze  
meerjarenvisie, willen wij naast het verbeteren van de kwaliteit van onze kerntaken 
(voor zover de bezuinigen dit toelaten), ons centrum uitbouwen naar een 
multifunctioneel duurzaamheidsknooppunt. Dit mede in aansluiting op het 
gemeentelijk beleid  als het gaat om een duurzame, integrale benadering van 
de (duurzame) samenleving in al haar facetten. 
 
De toekomst baart ons ook enige zorg. Met het 
doorvoeren van verdergaande bezuinigingen zal het 
gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau sterk onder 
druk komen te staan. De mate van personele uitval 
waar we in 2012 mee zijn geconfronteerd is zeer zeker 
niet voor herhaling vatbaar. Zoals gezegd, De Ulebelt 
is uitermate geschikt om te worden ingezet in het 
verlengde van gemeentelijke beleidsprogramma’s en 
lange termijn doelstellingen ten aanzien van de 
energieke, duurzame samenleving. Het borgen van de 
vereiste basiskwaliteit van de dienstverlening middels 
voldoende personele inzet is daarbij dan wel een 
eerste vereiste. 
 
Wij zullen ons, samen met onze vrijwilligers en zakelijke partners, inzetten om 
burgers, bedrijven en vooral ook politiek te blijven betrekken bij onze (gezamenlijke) 
missie en doelstellingen. De Ulebelt kan èn wil graag een structurele bijdrage blijven 
leveren aan de duurzame gemeentelijke doelstellingen op langere termijn!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bijlage 1: Balans en Staat van Baten en Lasten 

 Bijlage 2: Overzicht activiteiten 2012 


