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Baten en lasten de Ulebelt 2019
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2019 is het jaar waarin de grote
doorontwikkeling van de Ulebelt in de
praktijk is gestart. We zitten in een nieuwe
fase. Belangrijke momenten in 2019 zijn de
voorbereidingen voor en realisatie van het
DuurzaamheidsCentrum (geopend 2020) en
de start van de nieuwe directeur. De
Ulebelt, als Centrum voor natuur- en
milieueducatie met een kinderboerderij,
groeit versneld door naar een organisatie
met expertise op het vlak van integrale
duurzaamheid en werkplekken voor
mensen die extra zorg nodig hebben.
Duurzaamheidseducatie voor kinderen is
hierbij belangrijker dan ooit. Het bewustzijn
over voedsel, klimaat en energie,
grondstoffen, bodem, ecologie en
biodiversiteit vraagt om structurele
aandacht en het nemen van
verantwoordelijkheid. Bewoners van de
stad, Colmschate-Vijfhoek en daarbuiten
komen graag en vaak naar de Ulebelt.
Samen met burgers ontstaan veel nieuwe,
duurzame projecten in de stad. Samen met
scholen worden groene, duurzame
schoolpleinen gerealiseerd. Samen met de
gemeente Deventer wordt gebouwd aan
Duurzaam Deventer voor nu en later. Al
deze activiteiten laten groei zien en dat is
hoopgevend gezien de enorme
maatschappelijke duurzaamheidsopgaven.

prijs wonnen als Leukste Uitje Overijssel
2019. De Ulebelt deed dit jaar voor de
tweede keer mee met deze wedstrijd vanuit
het Land van de ANWB en net als vorig jaar
mochten we de eerste prijs meenemen. Een
enorme opsteker voor medewerkers en
vrijwilligers, vooral door alle lovende
woorden uit de publiekswaarderingen.
De organisatie van 12 vaste medewerkers
met alle, meer dan 100 actieve vrijwilligers
en het stichtingsbestuur vormt een
hardwerkend en hecht team. Er komt meer
focus en kwaliteit binnen alle
organisatieonderdelen en taken en er is een
transitieproces in gang gezet waarmee de
potentie van ons terrein, met al haar
educatieve aspecten, veel beter kan worden
benut. Onder de werktitel Ulebelt 3.0 wordt
vorm en inhoud gegeven aan actuele
maatschappelijke opgaven. Er is een grote
wens voor professionele horeca op het
terrein, die bezoekers kan laten genieten
van de bijzonder mooie en aangename
groene plek en van al het goede dat de
Ulebelt en de regio voortbrengen.
Meerwaarde creatie is een interessant en
inspirerend proces!

Frances Prins
Directeur

Leukste uitje
Evenementen zoals voornoemde, plus het
overige aanbod van de Ulebelt hebben er
ook in 2019 voor gezorgd dat we de eerste
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Natuur- en milieu-educatie

Evenementen en publieksactiviteiten

Ruim 7.000 basisschool-leerlingen in
Deventer wist de Ulebelt in 2019 te bereiken
met haar educatieve aanbod. Onder het
motto ‘Natuur-lijk wijzer’ biedt de Ulebelt
buitenlessen, materiaalzendingen, leskisten
en natuurbeleving. Veel leerkrachten weten
de weg naar het terrein goed te vinden. De
doe-het-zelflessen over seizoenen, vlinders,
vogels en/of veldwerk vinden gretig aftrek.
Op een laagdrempelige manier het
onderwijs ondersteunen op het gebied van
ecologische basisvorming, natuurbeleving
en duurzaamheid, kenmerkt het aanbod.
Het educatieve aanbod wordt jaarlijks
geactualiseerd en onderhouden. Naast de
coördinator educatie werken nog een
educatieve vrijwilliger en twee vrijwillige
chauffeurs aan deze klussen. Zo’n 85% van
de scholen in Deventer maakt gebruik van
het aanbod.

Jongedierenfeest
Op maandag 22 april (tweede Paasdag) was
het weer tijd voor het Jongedierenfeest. Het
thema was deze keer ‘Terug in de tijd’.
Naast het knuffelen van de lammetjes en
de kuikentjes waren er activiteiten voor jong
en oud. De Paashaas deelde paaseitjes uit,
er waren oudhollandse spelen, een sporenspeurtocht en kinderen konden weer reuzebellen blazen. Een grote bloemenklok
vertelde meer over de tijd aflezen aan de
hand van bloemen. Tijdens het
Jongedierenfeest was het ook tijd om de
schapen te scheren, en zoals elk jaar trok
dit veel aandacht van het publiek. De
natuurorganisaties uit de gemeente waren
vertegenwoordigd, net als de enthousiaste
groep spinners van de Ulebelt. Uiteraard
was het terras van de Kikkerkeet open en in
de speeltuinen kon lekker gemodderd
worden. De vertrouwde 2e- hands hen zat
op haar nest met grabbelpakjes.

Schooltuinen
Leren dat voedsel groeit uit dat ene kleine
zaadje, en niet in een supermarkt. Dat is
één van de meest belangrijke
leeropbrengsten van het werken in een
schooltuin. Al ruim 8 jaar tuinieren
basisschool-kinderen in de schooltuinen
van de Ulebelt, van april tot aan de
zomervakantie. Volgens een teeltplan en
weekplanning opgesteld door de
tuincoördinator, kwamen in 2019 wekelijks
165 kinderen naar hun eigen tuintje om te
zaaien, te wieden en te oogsten. Maar ook
om te ontdekken wat droogte inhoudt, of
roof door de roeken: dat hoort immers ook
bij de natuur.
Bomen planten
De jaarlijkse boomfeestdag vond dit jaar
plaats op twee locaties, met meer kinderen
dan gebruikelijk, vanwege het feit dat

Deventer dit jaar de provinciale accentgemeente was. Zowel bij het Landje van
Niets in de Vijfhoek als bij Zwembad het
Loo, kwamen kinderen deze
buurtinitiatieven helpen met het aanplanten
van bomen. Dat dit gebeurde in de
stromende regen, maakte hen niets uit. Dat
zowel de Commissaris der Koning Andries
Heidema erbij was, alsook de gedeputeerde
Hester Maij plus de wethouder Frits Rorink
en veel vertegenwoordigers van de
gemeente en Het Groenbedrijf maakte wel
indruk op ze. Voor kinderen blijft het
bijzonder om een boom te mogen planten,
die je vaak nog jaren kan blijven volgen.
50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben
Dit jaar was het derde en tevens laatste jaar
dat ruim 1200 kinderen uit groep 3 van de
basisscholen in Deventer een 50-dingenboekje uitgereikt kregen.

NL Doet
De grootste Vrijwilligers Klusdag van
Nederland is NL Doet in maart en ook bij de
Ulebelt staken velen de handen uit de
mouwen. Leerlingen tussen de 12 en 17

5Hoekloop
Ook voor sportieve activiteiten was er
ruimte. De jaarlijkse 5Hoekloop in juni had
ook dit jaar start en finish op ons terrein en
trok daarmee weer ruim 2000 bezoekers en
renners naar de Ulebelt. Sportieve
prestaties leveren in een mooie groene
ambiance, het terrein is er zeer geschikt
voor.

Dit project, in nauwe samenwerking met
Stichting Springzaad, stimuleert kinderen
om naar buiten te gaan en één van de 50
activiteiten te ondernemen in de natuur,
zoals in het boek beschreven staan. Veel
leerkrachten doen deze activiteiten ook wel
eens met hun klas, bleek tijdens het
uitdelen. Mooie manier om kinderen leuke
dingen buiten in de natuur te laten doen!

jaar oud van de Arkelsteinafdeling van het
Etty Hillesum Lyceum kwamen ons helpen
met het bouwen van een aardbeientoren,
mozaïekwerk en het slaan van weidepalen.
Ook in de schooltuinen was een groep
vrijwilligers hard aan het werk om alle
tuintjes klaar te maken voor een nieuw
tuinier-seizoen.
Kinderactiviteiten
Met een klein groepje enthousiaste
vrijwilligers organiseerden we in elke
schoolvakantie een kinderactiviteit:
insectenhotels knutselen,
avonturenstokken snijden en bewerken,
waterbeestjes onderzoeken, windmobiel
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maken en speurtochten doen. De
maandelijkse kinderactiviteiten werden veel
minder bezocht en zijn in de tweede helft
van het jaar ook geschrapt van de agenda.

Oogstfeest
Het Oogstfeest werd wederom
georganiseerd door Zeldzaam Mooi. Als
Ulebelt faciliteerden wij in de vorm van
ruimten, elektra en horeca. Wij bezinnen
ons op een nieuwe vorm voor het
oogstfeest, omdat de uitvoering 2019 te ver
af staat van de Ulebelt-waarden en relatief
te veel personele inzet vraagt.
Het Blauwe Hondje
Het blauwe hondje, een bijzonder verhaal
over het blauwe hondje Snuf, dat anders is
dan de rest. Over zijn belevenissen, onder
meer op de kinderboerderij de Ulebelt,
schreef Paulien Stikker een prachtig
verhaal, geïllustreerd met mooie foto’s.
Paulien Stikker maakte dit boek als
afscheid van haar carrière als leerkracht
aan de Dorpsschool in Bathmen. Zij
vertelde haar leerlingen van groep 5-6 altijd
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Projecten
al verhalen over Snuf, die de kinderen liet
zien dat anders zijn oké is en dat je altijd in
jezelf moet blijven geloven.
Paulien Stikker kwam het boek
hoogstpersoonlijk afgeven bij de Ulebelt. De
medewerkers van de Ulebelt zijn er trots op
dat de kinderboerderij zo’n grote rol speelt
in het boek.
Gezond Natuur Wandelen
Om mensen meer in beweging te krijgen op
een laagdrempelige manier, organiseerde
IVN-Overijssel vanaf het najaar “Gezond
Natuur Wandelen”, een activiteit die wij
vanuit onze locatie ondersteunden. Je
wandelt een uur met een groep in een
rustig tempo onder begeleiding van twee
wandelbegeleiders. De begeleiders
vertellen tijdens de wandeling kort iets over
de natuur. Na afloop was er steevast
gezamenlijk een kopje koffie of thee. Elke
week deden er zo’n 10-15 mensen mee aan
deze activiteit.
Kerstmarkt
Ook al een vaste traditie aan het worden: de
Kerstmarkt, geheel verzorgd vanuit onze
zorgafdeling. De kinderen uit de

dagbesteding waren al weken actief om
vogeltaarten te maken, leuke kerstknutsels
te timmeren, en nog veel meer
cadeauartikelen. Ook de cliënten van de
Noorderbrug, onze vaste helpers door de
week, deden mee. De dag zelf werd
aangekleed met een vuurtje en het
Kinderkoor van de Vrije School. De markt
werd goed bezocht en zorgde voor een
aantal nieuwe Ulebelt Vrienden.

De diverse projecten worden uitgevoerd
door een team van eigen medewerkers
aangevuld met het netwerk van ZZP’ers.
Hiermee kan de Ulebelt een grotere
slagkracht bereiken met haar projecten.
Water en klimaat
Klimaatadaptatie en groene daken – in
opdracht van de gemeente Deventer
ondersteunt de Ulebelt bewonersinitiatieven
voor afkoppeling van hemelwater. Op
buurtniveau gaan bewoners samen aan de
slag. Zo zijn er in 2019 vijftien
buurtinitiatieven aan de slag gegaan met
afkoppelen en groene daken, door de hele
stad heen. Voor de groene daken regelen
wij de collectieve subsidieaanvraag bij het
waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit
succesvolle project hebben wij
gepresenteerd op de landelijke netwerkdag
van de Green deal Groene Daken in
Amsterdam.
Onderdeel van de opdracht is om hoveniers
mee te nemen in deze ontwikkelingen en de
kansen voor hen zichtbaar te maken. Met
een bijdragen van de landelijke
brancheorganisatie VNG hebben wij een
workshop voor hoveniers georganiseerd
over klimaatadaptatie en de ontwikkelingen
in Deventer.
Groen en biodiversiteit
Deltaplan biodiversiteit – in het kader van
de achteruitgang van insecten is in
Nederland het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel gelanceerd. De
Ulebelt werkt in dat kader samen met
Naturalis en de Radboud universiteit aan
het opzetten van een meetnet van
cameravallen met digitale beeldherkenning
en zelflerende software voor de
determinatie van insecten op grote schaal.
Daarvoor heeft zij ondersteuning gekregen
uit de fondsen Nora Croin Michielsen en
Uyttenboogaart-Eliasen.
Groene schoolpleinen Overijssel: – In dit
meerjarig programma werkt de Ulebelt
mee aan de provinciale ambities om alle
schoolpleinen te vergroenen tot 2025.
Schoolpleinen zijn de plekken waar alle
kinderen komen en daarom een uitgelezen
kans om kinderen weer meer) in contact
met natuur te brengen. Deze activiteit is
een specifieke actie van de provincie
Overijssel.
Groene Loper Deventer: De Ulebelt
ondersteunt groene buurtinitiatieven in
Deventer met advies, scholing,
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netwerkbijeenkomsten en uitwisseling.
Hierin werken we samen met zowel lokale
partners als gemeente, wijkmanagers en
Het Groenbedrijf, als de provincie.
Belangrijkste doel is meer mensen
betrekken bij biodiversiteit, natuur en
landschap.
Afval en grondstoffen
Afvalscheiding Saxion – De hogeschool
Saxion onderzoekt de mogelijkheden voor
afvalscheiding. De Ulebelt ondersteunt dat
proces met advies, onderzoek,
communicatie en inzet van haar netwerk.
De focus ligt op een pilot voor de
inzameling van GFT, verwerking ter plekke
tot compost en de inzet op het eigen terrein
daarvan.
Sportverenigingen en preventie – in
opdracht van de gemeente Deventer werkt
de Ulebelt aan een pilot met de Deventer
hockeyvereniging, voor afvalscheiding op
het terrein en preventie van afval door een
gewijzigd inkoop- en kantinebeleid.
Voedsel
Voedseleducatie voortgezet onderwijs
In samenwerking met LTO Salland en de
Rabobank Salland is opnieuw een
programma doorlopen met en voor
leerlingen van het voortgezet onderwijs,
over eten. Leerlingen van het Etty Hillesum
Lyceum de Boerhaave gaan op onderzoek
uit bij boeren in de buurt en presenteren
hun bevindingen aan elkaar over
voedselproductie. Vervolgens gaan ze
samen koken en eten, met producten van
het seizoen en van boeren uit de buurt.
Voedselcoöperaties Overijssel
Voedselcoöperaties: vanuit een opdracht
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Gebouwen en terrein
van de provincie Overijssel wordt gewerkt
aan het opzetten van voedselcoöperaties
voor burgers, die samen producten inkopen
van boeren uit de buurt. De Ulebelt werkt
hierin samen met de Belgische
Voedselteams en het netwerk van
duurzame dorpen in Friesland, voor het
overnemen en implementeren van een in
België ontwikkelde bestel- en betaalsite
voor de Overijsselse voedselcoöperaties.
BES Boerderijeducatie Salland
Samen met 27 educatieboeren in Salland
en LTO participeert de Ulebelt in een
samenwerkingsverband om
boerderijeducatie op de kaart te zetten in
Salland. Kinderen leren en beleven op een
boerenbedrijf over voedselproductie. De rol
van de Ulebelt is hierin het makelen tussen
scholen en educatieboeren en het bieden
van een reserveringssysteem.

te geven. Dat plan is in juli 2019 door de
gemeente goedgekeurd en vervolgens heeft
een werkgroep van vrijwilligers vanuit
uiteenlopende professionele expertise daar
uitwerking aan gegeven (www.dcdeventer.
nl). De Ulebelt heeft verantwoordelijkheid
gedragen voor een groot deel van de
expositie, de organisatie en het
vrijwilligersbeleid.

Wat is er te beleven?
Inleiding
Het terrein van ongeveer 7 hectare bestaat
voor het grootste deel uit landerijen. Gras
voor grazende koeien, schapen, varkens en
paarden. Een deel ervan is natuurspeelplek
of erf. En op het erf is veel te doen en te
beleven.
Het erf is ook dé plek voor:
Horeca in de KikkerKeet
Het terras is een heerlijke plek om te zitten.
Lekker onder de notenbomen als het warm
is of in de zon. We hadden een lang en
zonnig zomerseizoen. Daar profiteerde onze
horeca ook van. We hebben goed gedraaid
met onze trouwe vrijwilligers en hadden
veel bezoekers.

Duurzaamheid algemeen
Duurzaamheidscentrum Deventer: de
gemeente heeft de stadsetalage van het
gemeentehuis beschikbaar gesteld voor
duurzame initiatieven. De Ulebelt heeft
samen met de Deventer Energiecoöperatie
een plan ontwikkeld om daar invulling aan
Natuurspeelplekken
Op de twee natuurspeelplekken op ons
terrein kunnen kinderen naar hartenlust
spelen in, met en door natuur. De
Takkenbende is voor de jonge kinderen tot 8
jaar, met water en modder en ruig terrein.
Deze ligt vlak bij de Kikkerkeet. De
Waterstam ligt verder op het terrein en is
voor de oudere kinderen. Iets robuuster
met kruip door- sluip door paden en een
waterspeelplek. De speelplekken hebben
hier en daar een opknapbeurt gehad.

soorten groenten uit de volle grond,
kleinfruit en verse kruiden zoals maggi,
salie en rozemarijn. Uit onze kassen waren
er tomaten, paprika’s, pepers en
komkommers. Dit jaar zijn we gestart met
bloemenverkoop. Dat was een groot succes
en natuurlijk gifvrij.
Kinderopvang
Op het Ulebelt-terrein is er ook een
kinderopvang van Raster. Het is voor hun
een unieke, groene en veilige speelplek.
Inzameling afval en reststromen
De Ulebelt heeft op haar terrein een aantal
inzamelsystemen voor specifieke
afvalstromen voor consumenten. Dat
betreft kleding & textiel, luiers en kleine
elektrische apparaten.
De prullenbakken op het terrein zijn
ingericht op het gescheiden verzamelen van
papier, kunststof en restafval. Hiermee
faciliteren wij gescheiden inzameling en
onderstrepen we het belang ervan.
Kinderzwerfboekenstation
Door groot succes alweer jaren op ons
terrein te vinden. De zwerfboeken zijn te
herkennen aan een speciale sticker en via
internet is hun zwerftocht te achterhalen.
Het station is een initiatief van het Nationaal
Fonds Kinderhulp om leesvaardigheid te
bevorderen en bij veel kinderboerderijen te
vinden.
Zaalverhuur
Bij de Ulebelt kunnen ruimtes worden
gehuurd voor bijeenkomsten,
kinderfeestjes, werkplek of trainingen.
Organisaties gaan ons hiervoor steeds
beter vinden.

Boerderijwinkel
In onze wekelijkse kraam worden van mei
tot oktober producten van eigen land
verkocht door een team van enthousiaste
vrijwilligers. In de kraam hadden we vele
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Kinderboerderij & tuin/terrein

Zorgboerderij de Ulebelt met dagbesteding
De Ulebelt biedt al vele jaren dagbesteding
aan voor kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking. Eind 2019 boden
we plek aan 21 deelnemers, onze
zorgboeren en zorgboerinnen. Zij draaien
mee op verschillende dagdelen door de
week en op de zaterdagen. Activiteiten
bestaan uit dierverzorging, kook- knutselsport en spel onderdelen. Samen hebben
we een gezellige kerstmarkt georganiseerd
waar veel zelfgemaakte producten verkocht
werden.
Voor ons keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’
van de Federatie Landbouw en Zorg, is een
apart jaarverslag opgesteld. Dit is een
onderdeel van de protocollen van het
Keurmerk en wordt beoordeeld door een
extern deskundige. Dit jaarverslag is ook na
te lezen via de site van de zorgboeren:
www.zorgboeren.nl . Zoek daar op Ulebelt.

De kinderboerderij is een dankbaar en
centraal punt op de Ulebelt. Naast het zien,
aaien, leren en ervaren van dieren, bieden
wij ook gestructureerde educatie aan. Zo
hebben 20 klassen weer meegedaan aan de
boerderijlessen en kwamen ook heel veel
klassen spontaan op de boerderij om te
spelen of hun eigen programma te draaien.
De samenwerking met het ZoneCollege in
de vorm van praktijklessen is voortgezet en
iets uitgebreid: in 2019 hebben de
leerlingen 4 dagdelen bij ons op de
boerderij praktijklessen gevolgd. Daarnaast
hebben 10 leerlingen bij ons stage gelopen,
variërend van een paar maanden tot een
heel jaar.
2019 was weer drukker dan voorgaande
jaren als het gaat om bezoek en dat legt
druk op de dieren. Daarom hebben we
afscheid genomen van een aantal oudere
koeien en geiten en zijn nieuwe dieren ter
vervanging aangekocht.

De knaagdierenopvang heeft 78 dieren
opgevangen, waarvan 28 zwervers, en 18
dieren zijn voor vakantieopvang op de
boerderij geweest.
In de tuin en op het verdere terrein hebben
we veel last gehad van de droogte en de
hittegolf. Daarom hebben we meer
beregend en wordt er onderzocht hoe we
met teeltmaatregelen minder
weersafhankelijk kunnen worden.

Partners
Een mooie samenwerking hebben we met
de Noorderbrug, een woonvoorziening voor
doven en slechthorenden, deels met een
verstandelijke beperking. Deze deelnemers
helpen op ons terrein op verschillende
dagdelen met diverse werkzaamheden. Tot
groot plezier van ieder. Ook is er weer
samengewerkt met de Parabool, J.P. van
den Bent Stichting en Dimence, waarbij de
Ulebelt cliënten van deze instellingen
dagbesteding biedt.

Voor de thematuinen zijn plannen gemaakt
om de inrichting minder ingewikkeld te
maken en daarmee makkelijker te
onderhouden ook voor mensen met minder
kennis van zaken, waardoor we dingen
makkelijker kunnen overdragen aan
vrijwilligers.
Ongeveer 10 vrijwilligers en twee
zorgcliënten hebben één of meer dagen in
de week in de tuin gewerkt.

Het ratten- en muizenverblijf is vernieuwd
zodat de dieren beter te zien zijn en
makkelijker te hanteren bij de lessen.
Daarnaast hebben we plannen ontwikkeld
voor de bouw van een duurzame nieuwe
stal voor de geiten, ezels en minivarkens.
Naast een verbeterde huisvesting zal ook
de omweiding dan makkelijker gaan. De
stal zal in 2020 gebouwd worden.
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Organisatie
Inleiding
Het Ulebelt Team is klein, professioneel,
vast en hecht. De medewerkers zijn goed
op elkaar ingespeeld en kunnen snel en
slagvaardig inspelen op nieuwe
actualiteiten. Hierbij wordt samengewerkt
met een grote groep vrijwilligers.

(penningmeester), Bob Fenneman
(algemeen bestuurslid en portefeuille ICT)
Ton de Haan (Algemeen bestuurslid en
portefeuille PR, tot november 2019). KeesJan van der Zee en Annemieke Tonnaer
traden in september 2019 toe tot het
bestuur.

Wij moeten blijvend aandacht houden voor
de onverminderd hoge werkdruk op de
organisatie, die nog extra is toegenomen
door een aantal langdurig zieken.
De kwetsbaarheid van de organisatie is en
blijft een belangrijk aandachtspunt.

Comité van Aanbeveling
Het CvA kijkt en denkt mee over de
strategie op langere termijn. Het bestaat uit
Jeroen Kroese, Elske van der Mik, Kris van
Koppen, Eddy Tulp, Jorrit de Jong, Jannie
Lamberts en Tineke Hirschler. Het comité
is in 2019 één keer bij elkaar gekomen.

In 2019 hebben wij afscheid genomen van
directeur Kor Braams, die heel veel voor de
Ulebelt heeft betekend in zijn lange
professionele betrokkenheid bij onze mooie
stichting. Per 1 juni trad Frances Prins aan
als nieuwe directeur.
Vrijwilligers, stagiaires en leerplekken
begeleid werk.
De Ulebelt drijft op een enorme groep
onbetaalde medewerkers. De stageplekken
in de dierverzorging zijn altijd gevuld. Het
blijft een uitdaging om voor vaste
regelmatige taken voldoende vrijwilligers te
werven en te behouden. Er zijn altijd
vrijwilligersvacatures in de boerderijwinkel,
als weekeind-gastvrouw/heer, de
dierverzorging, de horeca, de receptie en
de chauffeurs voor het educatiemateriaal
voor scholen.
Samenwerking ZoneCollege
Sinds 2017 hebben we een goede
samenwerking met het ZoneCollege, die
vier dagdelen per week praktijklessen bij de
Ulebelt geven aan hun cursisten. We
hebben de optie om docenten daarbij te
helpen.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende
leden: Peter Hermans (voorzitter), Rob
Viveen (secretaris), Robbert Journee
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Financiele resultaten

Prestatieladder Socialer Ondernemen
In 2019 heeft de Ulebelt opnieuw haar
keurmerk voor de PSO, Prestatieladder
Socialer Ondernemen, verlengd. Daarmee
laat zij zien dat ze structureel werk maakt
van sociaal ondernemen en zichtbaar haar
maatschappelijke verantwoordelijk neemt.
In ons geval is dat makkelijk, omdat het
integraal een noodzakelijk deel uitmaakt
van de businesscase.

De bijlage geeft een overzicht van de
financiële resultaten over 2019 ten opzichte
van de begroting en 2018. Het resultaat
over 2019 is een positief saldo van € 16.458.
Van dit positieve saldo is € 7.784 gedoteerd
aan de diverse bestemmingsreserves en
€ 8.674 aan de kapitaalreserve. Door deze
toevoeging bedraagt de kapitaalsreserve
ultimo 2019 € 8.752.
De brutomarge van de Ulebelt wordt voor
circa 57% gevormd door de budgetsubsidie
van de gemeente Deventer. Daarvoor levert
de Ulebelt vooraf afgesproken prestaties.
Deze prestaties hebben grotendeels
betrekking op de natuur- &
duurzaamheidseducatie alsook op de
exploitatie van de kinderboerderij. Met
alleen de subsidie is het niet mogelijk de
gemeentelijke opdracht uit te voeren,
hiervoor zijn de kosten van de organisatie
en het terreinonderhoud te hoog. De
Ulebelt voert daarom ook andere
activiteiten uit om extra inkomsten te
genereren, zoals projecten, zorgactiviteiten,
vrijwillige horeca en kraamverkoop. Ook
wordt een grote groep vrijwilligers (ruim
100) ingezet om het vele werk gedaan te
krijgen.
In het vaste team medewerkers is er
onvoldoende expertise en capaciteit
aanwezig voor PR-, management &
directie- en personeelszaken. Dit wordt
ad-hoc gedeeltelijk opgelost via diverse
kanalen. In een professionele, vitale
organisatie is dit ongewenst. Voor de
Ulebelt levert dit reële risico’s op; de
Ulebelt is volop bezig om hier structurele
oplossingen voor te vinden.

sponsorbijdragen/donaties terwijl de kosten
voor bedrijfsvoering boerderij en de
organisatie lager uitvallen. Deze positieve
ontwikkeling hopen wij in 2020 voort te
kunnen zetten, echter de huidige
ontwikkelingen in 2020 zijn hiervoor niet
heel gunstig vanwege de impact van
corona.
Donaties en sponsoren
Zowel de Vijfhoek-loop als de Kleding- en
Speelgoedbeurzen in de Ichtuskerk hebben,
met de inzet van ongeveer 50 vrijwilligers,
bijgedragen aan het positieve financiële
resultaat. Dit toont ook ons maatschappelijk
draagvlak in de Vijfhoek.
Daarnaast mochten we aanzienlijke
financiële bijdragen ontvangen van diverse
lokale ondernemers en stichtingen
waarmee we onder andere een aantal
terreinvernieuwingen konden financieren.

In 2019 is onderzocht of de zorgactiviteiten
voldoende rendabel zijn. Dit uitkomst
hiervan was positief, zodat besloten is de
zorgactiviteiten de komende jaren verder uit
te bouwen.
De uitvoering van projecten levert een goed
rendement op; het aantal projecten met
burgers in de diverse Deventer wijken en de
kansen voor Groene Loper en Groene
Scholen is in 2019 gestaag gegroeid. We
hebben inmiddels een gevestigde naam
hiervoor opgebouwd binnen de gemeente,
de diverse wijken maar ook ver daarbuiten
(bijvoorbeeld een groot landelijk project
voor het meten van de biodiversiteit). Dit is
iets waar we heel trots op zijn!
Het positieve resultaat ten opzichte van
2018 wordt met name veroorzaakt door
hogere projectopbrengsten en hogere
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BIJLAGE

Baten en Lasten de Ulebelt 2019
Gerealiseerd

Begroting		Gerealiseerd

2019

2019		 2018

BATEN
					
Generieke baten
Kostprijs eigen baten

214.622		

181.000		

225.460

73.020		

72.000		

80.391

Marge generieke baten

141.602		
109.000		
145.069

Overige baten

538.505		

BRUTO MARGE

680.107

519.400
628.400		

Colofon
Stichting De Ulebelt, centrum voor natuur- en milieu-educatie & kinderboerderij
©2020
Redactie: Maike Nelissen, Estella Franssen, Frances Prins
Eindredactie: Frances Prins
Foto’s: Bert de Graaf en de Ulebelt
Vormgeving: George Schaaf

515.969
661.038

LASTEN					
Personeelskosten
Afschrijvingen
Bijzondere baten en lasten

490.836

440.500		490.610

3.859

5.400		4.202

0

0		

0

Huisvestingkosten

92.597

99.100		91.718

Kosten bedrijfsvoering boerderij

18.046

19.000		

Organisatiekosten

58.357

64.500		64.440

TOTAAL LASTEN

EXPLOITATIERESULTAAT
Rentebaten en soortgelijke kosten

663.695

16.412

628.500		

21.528

672.498

-100		-11.460

46

100		

71

16.458

0		

-11.389

Donatie/ontrekking bestemmingsreserve

-7.784

0		

-3.542

MUTATIE KAPITAALRESERVE

8.674

0		

-14.931

RESULTAAT BOEKJAAR
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Centrum voor natuur- en milieu-educatie en Kinderboerderij
Maatmansweg 3, 7425 NC Deventer
T 0570 65 34 37
M info@ulebelt.nl
I www.ulebelt.nl
facebook.com/DeUlebelt
Twitter.com/Ulebelt
Instagram.com/Ulebeltdeventer

inderboerderij Milieu educatie Thematuinen Vrienden Klimaa

tuinen Boerderijwinkel Cursussen & workshops Schooltuinen

wijs Buitenlessen Kinderboerderij Dagbesteding Vrijwilligers

Voeding- en gezondheidsprojecten Terras Duurzame projecte
Schooltuinen Natuurlijk spelen Evenementen Dagbesteding

www.ulebelt.nl

