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Voorwoord 
 
 

Op Stadsboerderij De Vosheuvel ervaar je de natuur door echt contact met echte dieren. 
 
Stadsboerderij De Vosheuvel is al sinds 1977 een begrip in de regio Amersfoort. Het is onze passie 
om bezoekers een leerzame èn leuke boerderijervaring te bieden. Wij geloven dat mensen meer 
van de natuur gaan houden als zij die beter begrijpen en direct contact hebben. 
 
Wij zijn gek met onze dieren. Daarom staan duurzaamheid en respect centraal. Elke dag staan wij 
klaar voor onze dieren, krijgen ze uitgebalanceerde voeding, waken we over hun welzijn en 
gezondheid. 
 
Het beheren van de Stadsboerderij is kostbaar. Ons bestaan is alleen mogelijk door de dagelijkse 
inzet van vele vrijwilligers, de gunst van donateurs en de continue bijdrage van gemeente 
Amersfoort. Wij zijn zó blij met al deze bijdragen. 
 
Het jaarverslag van Stadsboerderij De Vosheuvel over 2021 geeft inzicht in de activiteiten die 
hebben plaatsgevonden en verantwoording over de financiën. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amersfoort, 14 februari 2022 
 

Het bestuur van Stichting Stadsboerderij De Vosheuvel 
 

R.J.M. Mols (voorzitter),C.J.J. Voorburg (penningmeester),  E.F. van Geldermalsen (secretaris) 
R.J. Schutrups (lid),  G. Brunen (lid). 
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Samenvatting 
 
Personeel 

• Bedrijfsleider 

• Twee dierverzorgers 

• Vervanging dierverzorger wegens langdurige ziekte. 

Vrijwilligers  

• Ongeveer 50 vrijwilligers. 

Stagiaires  

• 9 in het kader van dierverzorgingsopleidingen van Aeres MBO 

• 5 van de Praktijkschool  

• in 2021 waren er geen maatschappelijke stages. 

Cliënten met een PGB    

• 5 cliënten doen van werkervaring op in een beschermde werkomgeving. 

Projecten via Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

• 3 personen doorliepen het traject 

NL doet (Oranje Fonds) 

• Halve dag 9 medewerkers van Alliantie 

Project Voerkinderen  

• 42 deelnemers van 10 tot 14 jaar. 

Bezoekers  

• circa 82.000, bijna 12.000 meer dan afgelopen jaar 2020 ondanks corona. 

• In 2019, voor corona, was dit circa 109.000 

Extra activiteiten 

• Normaliter organiseert Stadsboerderij De Vosheuvel ca. 12 aansprekende evenementen 

rond een specifiek thema. Hiermee worden veel extra bezoekers getrokken. Deze 

publiekstrekkers hebben in 2021 niet plaatsgevonden vanwege de COVID maatregelen. 

Educatie 
Voor de scholen hebben de volgende activiteiten wel plaats kunnen vinden: 

• 5 educatieve basisschoollessen, met circa 100 leerlingen, voor natuur- en milieulessen 

• 14 peuterspeelzalen/kinderdagverblijven 

• 24 klassen gewoon bezoek van oa  De Klimboom (buurschool voor SPO en SVO) 
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Dierenbestand  totaal 152 dieren, w.o.   

o 32 grote dieren (koeien, pony’s, schapen en geiten van diverse rassen, ezels en 

varkens)  

o 120 kleine dieren (konijnen, cavia’s, duiven, watervogels, hoenders en siervogels). 

Gebouwen en terreinen 

• totaal met een oppervlak van circa 2,6 ha  

boerderij met stallen, educatieve ruimte, hooiberg met kantine, kantoor & winkel, wagenloods, 
bijenstal, bijenhotels, kiosk,  fazanterie, volière, vijver, kippentuin, konijnenvilla’s en verschillende 
schuilstallen. 
 
 Financieel  

 2020 2021 

Inkomsten € 251.204 € 276.010 

Uitgaven € 274.996 € 292.131 

Balanstotaal € 485.089 € 472.549 

   

 

Bestuur 

• R.J.M. Mols  voorzitter 

• E.F. van Geldermalsen secretaris 

• C.J.J. Voorburg  penningmeester, was  R.J. Schutrups 

• G. Brunen  lid 

• R.J. Schutrups  lid, was Y. Migthout 

Adviseurs 

• P.G. Coenen bedrijfsleider 

• M.W.R.. Jansen voorzitter Stichting Vrienden Stadsboerderij De Vosheuvel. 

Medewerkers 

• Bedrijfsleider 

• Twee dierverzorgers 

• Twee invalkrachten dierverzorging 

Vrijwilligers 

• 50 vrijwilligers 

• alle in dit jaarverslag beschreven activiteiten konden alleen plaatsvinden door inzet, 

betrokkenheid, daadkracht, idealisme en enthousiasme van velen.  

• het bestuur is de vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun belangeloze inzet. 
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1. Stichting Stadsboerderij De Vosheuvel 
 

1.1  Omschrijving 
Stichting Stadsboerderij De Vosheuvel is sinds 1 januari 1998 verantwoordelijk voor de exploitatie 
en activiteiten van de (geprivatiseerde gemeentelijke) kinderboerderij De Vosheuvel. Het bestuur 
van de stichting, dat in 2021 vijf leden telde, wordt bijgestaan door twee adviseurs, te weten de 
bedrijfsleider en de voorzitter van Stichting Vrienden van Stadsboerderij De Vosheuvel. 
De Stadsboerderij is gelegen aan de Heiligenbergerweg 187 op een circa 0,6 ha groot terrein.  Dit 
terrein met opstallen is eigendom van de Stichting. Van de gemeente Amersfoort worden daarbij 
enkele weilanden gehuurd, ter grootte van circa 2 ha. Deze weilanden zijn noodzakelijk en dienen 
als uitloopweiden voor koeien, pony’s, ezels, schapen en geiten. 
Vanaf 2019 heeft de stichting een ANBI status. 
 

1.2  Doelstelling 
De stichting heeft tot doel om, zonder winstoogmerk, kinderen en volwassenen in contact te 
brengen met dieren, het milieu, de natuur en met elkaar. Hiertoe worden activiteiten ontwikkeld 
op het gebied van recreatie, educatie en voorlichting, alsmede activiteiten die een sociaal-
culturele en therapeutische werking hebben.  Verder wordt samenwerking gezocht met 
maatschappelijke initiatieven in de directe omgeving zoals Cultuurboerderij Nieuwe Erven, 
Elisabeth Groen, Heiligenbergerbeekdal, Park Randenbroek, De Klimboom (school voor speciaal 
onderwijs) en Scouting Cay-Noya. 
 

1.3  Uitrusting 
Om de doelstelling te realiseren, wordt gebruik gemaakt van onder meer de volgende middelen: 

• Boerderij en dierverblijven met landbouwhuisdieren en recreatiedieren 

• Volières en fazanterie, met watervogels, fazanten en kippen 

• Leskisten en lespakketten voor kinderen vanaf peuterspeelzaal tot basisschool 

• Natuurlijke speelinrichting voor grote en kleinere kinderen 

• Educatieve- en tentoonstellingsruimte 

• Boerderij- en kruidentuin 

• Kippentuin 

• Natuurtuin 

• Bijenkasten en bijenhotels 

• Brochures, sociale media en publicaties. 

1.4  Personeel 
Het vaste personeel bestaat uit de bedrijfsleider, Peter Coenen en twee gediplomeerde 
dierverzorgers, allen met een 36-urige aanstelling. De vaste personeelsleden en de vrijwilligers die 
de weekenddiensten verzorgen zijn allen in bezit van het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV). 
De bedrijfsleider en de dierverzorgers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken 
op de Stadsboerderij.  Zij sturen de vrijwilligers en PGB-houders aan. Samen geven zij leiding aan 
een groep van zo’n 50 vrijwilligers, in leeftijd variërend van 10 jaar tot 80-plus.  Zonder de inzet 
van deze vrijwilligers, die in 2021 met elkaar ca 8.000 uur arbeid geleverd hebben, zou de 
Stadsboerderij niet kunnen functioneren. 
 
De verrichte taken en werkzaamheden omvatten onder meer: 

• verzorgen van de dieren 

• tuinverzorging 

• onderhoud van opstallen, afrasteringen en terreinen 
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• financiële administratie 

• secretariaatswerkzaamheden 

• activiteiten en werkzaamheden project Vosheuvel 2.0  

• promotie, sponsoracties en fondsenwerving 

• weekenddiensten 

• waarneming bij vakantie- en verlofdagen van het vaste personeel  

• organiseren en uitvoeren van (publiek)activiteiten 

• organiseren en uitvoeren van jaarlijkse uitjes speciaal voor de vrijwilligers 

• begeleiden van kinderpartijtjes 

• rijden met de ponykar. 

Al deze taken worden door medewerkers en vrijwilligers uitgevoerd. 
 
1.5 Bestuur 
Het onbezoldigde bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. In 
2021 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden, waarbij penningmeester R.J. Schutrups is 
opgevolgd door C.J.J. Voorburg. De heer Schutrups is aangebleven als bestuurslid om de continuïteit 
van de financiële zaken te waarborgen. Er is afscheid genomen van Y. Migthout. Als voorzitter, 
secretaris en lid heeft zij jarenlang een bijdrage in het bestuur van de  Stichting gehad. Zij worden 
hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet in hun verantwoordelijke functies. 
 
 

1.6  Financiële middelen  
De exploitatie van de Stadsboerderij wordt ook in 2021 gefinancierd uit drie bronnen, in de 
hieronder aangegeven verhoudingen (met daarvoor ter vergelijking de gegevens van voorgaande 
jaren): 
     2019  2020  2021  
Subsidie gemeente Amersfoort 51,2%  54,4%  50,7% 
Donaties en giften                   7,9%    5,2 %   11,4% 
Eigen baten                  40,9%  40,4 %   37,9%   

  
In 2021 werden er meer giften (€11.645) via de giftenbus ontvangen dan in voorgaande jaren (was 
€9.928 in 2020, €13.036 in 2019). 
 

1.7  Publiciteit 
1.7.1 Website 
Al vanaf 2002 heeft de Stadsboerderij haar eigen website: www.devosheuvel.nl.  In 2019 waren er 
61.132 pagina weergaves. In 2021 waren 25.057 bezoekers van de website die 57.348 pagina’s 
bekeken.  
Op deze plaats wordt ook het jaarverslag van de stichting gepubliceerd. 
www.devosheuvel.nl/home/algemene-info/jaarverslag-stadsboerderij-de-vosheuvel  
 
1.7.2 Sociale Media 
De Stadsboerderij is al enige jaren actief op Facebook en Instagram. In het voorjaar, wanneer 
regelmatig jonge dieren worden geboren, is het plaatsen van foto’s en mededelingen op dit 
medium een goede manier om bezoekers naar de Stadsboerderij te trekken. Ook voor het volgen 
van onze renovatiewerkzaamheden en de nieuwbouw is dit een uitstekend hulpmiddel gebleken 
om sponsoren en geïnteresseerden te informeren. In 2021 heeft dit 3370 (was in 2020 3.013) 
volgers op Facebook en 1105 volgers op Instagram (was 865) opgeleverd. 
 

http://www.devosheuvel.nl/
http://www.devosheuvel.nl/home/algemene-info/jaarverslag-stadsboerderij-de-vosheuvel
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1.7.3 Lokale Pers 
De AD Amersfoortse Courant, De Stad Amersfoort en Amersfoort Nu zijn de Stadsboerderij goed 
gezind. Voorafgaand aan de grotere publieksactiviteiten en op de dag tijdens het evenement zijn 
journalisten en fotografen vrijwel altijd aanwezig.  
 
1.7.4 Informatieblad De Vosheuvel 
Het informatieblad van de Stadsboerderij verscheen in 2021 helaas niet. Door de langdurige ziekte 
van één van de drie medewerkers is besloten om het bulletin te vervangen door een 
informatiemail aan alle donateurs.  
 
 

2. Activiteiten 
 

2.1  Bezoekersaantal 
Het aantal bezoekers in het jaar 2021 was volgens de teller 82.000. In dit jaar is de Stadsboerderij 
door de COVID pandemie van januari tot 19 mei niet toegankelijk is geweest voor het publiek. In 
het voorjaar, met alle jonge dieren, de drukste tijd van het jaar, waren we gesloten voor publiek. 
Gelukkig mochten we aan het eind van het jaar tijdens de lockdown voor onder andere 
dierentuinen en cultuurevenementen, wel gewoon openblijven. Omdat dit het een van de weinige 
buiten activiteiten was, was het aardig druk. Op deze druk bezochte dagen was het voor het 
personeel belangrijk om de mensen zo veel mogelijk afstand van elkaar te laten houden. 
 
Voor de deelnemers van de dagbesteding konden hun activiteiten op de Stadsboerderij gewoon 
doorgaan in 2021. Dit heeft toch PGB-inkomsten opgeleverd.  
 

2.2  Activiteiten op en rond de boerderij 
Bezoekers, en dan in het bijzonder de kinderen, kunnen op en rond de Stadsboerderij actief bezig 
zijn. Voorbeelden hiervan zijn: 

• vrij rondlopen in de knuffelwei tussen de geiten en de schapen; in het voorjaar is dit, 

vooral door de vele jonge dieren, een mooie belevenis voor de kinderen 

• de konijnen van dichtbij bekijken in de konijnenvilla 

• een bezoek brengen aan de vijver, waar ouders aan de hand van de geplaatste informatie-

borden uitleg kunnen geven over de vele watervogels die zich in en rond de vijver 

bevinden 

• een bezoek aan de boerderijtuin met zijn vele kruiden en boerenbloemen 

• het bekijken van de kippenverblijven rond de boerderijtuin en een kijkje nemen bij de 

kippentuin  

• rondje lopen langs de volières, fazanterie en de bijenstal 

• een ritje op de ponykar  

• op de dagen, waarop evenementen plaatsvinden, kunnen kinderen worden geschminkt, 

meedoen aan tekenwedstrijden en zelf actief knutselen 

• de nieuwe educatieve borden bekijken en samen bespreken 

In dit jaar is de Stadsboerderij door de COVID vier maanden gesloten geweest voor publiek. In het 
voorjaar, de drukste tijd van het jaar was de Stadsboerderij gesloten. De laatste maanden van het 
jaar was de Stadsboerderij geopend, maar door de maatregelen was het niet verantwoord om de 
Lichtjesavond en activiteiten rondom Kerst te laten doorgaan. 
Alleen het oogstfeest in augustus is doorgegaan. Zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven 
kwamen er toch zo’n 300 bezoekers op af. 
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2.3  Evenementen 
In 2021 was het onmogelijk om grote publieksactiviteiten te organiseren. Alleen het oogstfeest is 
in bescheiden vorm doorgegaan 
 
In dit verslagjaar heeft slechts één van de onderstaande activiteiten plaatsgevonden: 
 

Paasactiviteit 2de Paasdag,  eieren zoeken 0 bezoekers 

Schapen scheren  0 bezoekers 

Oogstfeest  0 bezoekers 

Knutselmiddagen in de schoolvakanties 0 bezoekers 

Oogstfeest 25 augustus 300 bezoekers om de beurt 
op het erf  

Dierendag   0 bezoekers 

Dag van de Duurzaamheid  0 bezoekers 

Herfst activiteiten  met knutselmiddagen 0 bezoekers 

Lichtjesavond  voor ouderen rond de kerst 0 bezoekers 

Kerstmarkt  0 bezoekers 

Kerstviering Speciaal voor leerlingen van 
scholen met hun ouders w.o. 
De Klimboom 

0 bezoekers 

 
 

2.4  Overige activiteiten 
In dit verslagjaar hebben bijna geen activiteiten in het kader van Matchpoint of andere 
vrijwilligers-organisaties plaatsgevonden. Aeres MBO Almere is met een groep studenten een dag 
actief geweest in het kader van hun kennismaking met het beroepenveld. De Alliantie heeft met 
een 9-tal medewerkers een middag geklust op de boerderij. 
Door middel van een oproep op affiches aan het buitenhek werden wandelaars gevraagd om de 
Stadsboerderij te steunen. Via een QR-code konden geïnteresseerden donaties doen. 
 
 

2.5  Fondsenwerving 
Dit jaar zijn er weinig initiatieven ondernomen richting donateurs en sponsoren. Activiteiten om 
fondsen te verwerven is in deze tijd weinig lucratief. Een goede samenwerking tussen de 
besturen van Stichting Stadsboerderij De Vosheuvel en Stichting Vrienden van Stadsboerderij De 
Vosheuvel heeft ertoe bijgedragen dat gelden opgebracht door donoracties nu beschikbaar zijn  
gesteld voor de verbouwing. 
Er is in 2021 een ‘adoptiewinkel’ www.devosheuvel.nl/dierenadoptie-winkel gestart op de 
website.  
Doordat de  Stadsboerderij het ANBI keurmerk heeft verworven in 2019 is het nu een 
geregistreerd “goed doel”. Dit maakt het vooral voor bedrijven fiscaal aantrekkelijker om 
meerdere jaren achtereen te doneren. 
Vanaf het verslagjaar 2020 publiceren wij als Stichting Stadboerderij De Vosheuvel omwille van 
gewenste ANBI transparantie ons jaarverslag op de website. 
www.devosheuvel.nl/home/algemene-info/jaarverslag-stadsboerderij-de-vosheuvel  

http://www.devosheuvel.nl/dierenadoptie-winkel
http://www.devosheuvel.nl/home/algemene-info/jaarverslag-stadsboerderij-de-vosheuvel
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3. Educatie 
 

3.1  Algemeen 
Op de Stadsboerderij kunnen kinderen spelenderwijs en onder toezicht leren omgaan met dieren. 
Door het directe contact, het hanteren en waarnemen, krijgen kinderen een goede indruk van het 
functioneren van de verschillende dieren. De Stadsboerderij levert zo een belangrijke bijdrage aan 
de vorming van gevoel voor dieren in het bijzonder en voor natuur, milieu en duurzaamheid in het 
algemeen. 
Voor het onderwijs zijn er in het verleden speciale projecten ontwikkeld door de Stadsboerderij in 
samenwerking met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Landgoed Schothorst. Deze 
projecten werken met een lesbrief met didactische suggesties, bijbehorende 
achtergrondinformatie en een leskist met 
materialen. De projecten behandelen elk een ander 
onderwerp en worden regelmatig aangepast. Het is 
de bedoeling dat leerkrachten van basisscholen in 
de directe omgeving zelf deze lessen op de 
Stadsboerderij verzorgt, daarbij eventueel geholpen 
door medewerkers van de Stadsboerderij. Het 
zogenaamde boertjespad is hier een voorbeeld van. 
In het kader van de algemene educatie voor alle 
bezoekers zijn er in 2021 borden geplaatst bij de 
meeste diersoorten. In totaal zijn 13 borden met 
informatie geplaatst.  
 
 
 

3.2  Scholenbezoek 
Er zijn dit jaar weinig scholen/peuterspeelzalen/BSO etc. geweest, we waren tenslotte dicht in 
verband met de corona maatregelen in het voorjaar. Normaal is dit de drukste tijd voor deze 
programma’s.  

- 5  klassen voor les boertjespad 
- 24 klassen voor alleen een bezoek.( vooral van de Klimboom, de school naast de 

boerderij) 
- 14 bezoeken van BSO/peuterspeelzalen. 

De boerderij was dicht door coronamaatregelen in de periode dat de meeste scholen komen voor 
de dierprogramma’s op de Vosheuvel 

 
3.3  Stagebegeleiding 
In 2021 zijn er op de Stadsboerderij in totaal 14 stages begeleid. Van het HBO Aeres Hogeschool 
Wageningen één student, van het MBO kwamen negen studenten en vijf  leerlingen vanuit het 
praktijk- onderwijs. 
Er waren dit jaar geen maatschappelijke stages vanuit het voortgezet onderwijs. 
 

 
3.4  Voerkinderenproject 
In dit verslagjaar hebben 42 (36 in 2020) kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar deelgenomen aan 
het voerkinderenproject. Daarin krijgen ze gedurende 14 weken de gelegenheid om na schooltijd 
te leren hoe dieren verzorgd moeten worden. In de laatste twee weken van hun deelname 
werken ze samen met een nieuwe deelnemer. Zo worden ze gestimuleerd hun vergaarde kennis 



Jaarverslag 2021 Stichting Stadsboerderij De Vosheuvel 11 

en kunde over te dragen aan vriendjes of klasgenoten. We werken tegenwoordig met twee 
voerkinderen per middag, zodat er betere begeleiding is. Dit bevalt goed. 
 
 

3.5  Werkervaringsproject 
Het is gebruikelijk om tijd en capaciteit te reserveren voor een aantal tieners en volwassenen met 
een verstandelijke beperking voor het opdoen van werkervaring in een beschermde omgeving. 
Normaal gesproken gaan gedurende het jaar een aantal van deze stagiaires onder de 
gekwalificeerde begeleiding van de bedrijfsleider van De Vosheuvel aan de slag. Zo wordt de 
affiniteit met een Stadsboerderij bepaald en kan op basis van deze ervaringen vooral voor de 
tieners hun toekomstmogelijkheden worden bepaald. Ze kunnen een taak in de dierverzorging 
uitvoeren, maar ook het winkeltje bijhouden. 
 
In 2020 kon dit project niet doorgaan, maar in het afgelopen jaar 2021 was het beperkt mogelijk 
om projecten op dit vlak uit te voeren. Er zijn  vier personen gestart in trajectplekken, waarvan 
drie het hebben afgemaakt. 
De Beekdalschool ook onderdeel van dit project, was er van augustus tot december twee 
middagen per week met 8 - 12 leerlingen met hun eigen docent. 
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4. Gebouwen en terreinen 
 
De Stadsboerderij is gelegen op een circa 0,6 ha groot 
terrein gelegen aan de Heiligenbergerweg 187, te 
Amersfoort en is het eigendom van de Stichting. 
Daarnaast kan worden beschikt over totaal circa 2 ha 
weilanden nabij de Stadsboerderij en in het Park 
Randenbroek. Deze weilanden worden gehuurd van de 
gemeente Amersfoort en doen dienst als uitloop- en 
rustweiden. Door herinrichting en vernieuwing van het 
terrein van en rondom het voormalige Elisabeth 
ziekenhuis (project Elizabeth Groen, Het Beekdal & Park Randenbroek XL) zijn uitloopweilanden 
opgeofferd en verdwenen. Het project Elisabeth Groen is erop gericht deze uitloopweitjes weer 
zodanig in te richten dat de eerder opgeofferde weidegronden weer beschikbaar komen voor De 
Vosheuvel. 
 
De gebouwen en overige opstallen bestaan uit: 

• de boerderij, inclusief dienstwoning 

• een stenen schuur met daarin de educatieve ruimte 

• een voor het publiek toegankelijke ruimte onder de hooiberg 

• wagenloods, bijenstal, fazanterie, volière, kippen- en konijnenhokken 

• dierenverblijven, ook op 

de gehuurde weilanden 

• speelgelegenheden. 

Het onderhoud van opstallen, 
afrasteringen, e.d. geschiedt voor 
een belangrijk deel door 
medewerkers, vrijwilligers en, 
zoals in paragraaf 2.4 is 
aangegeven, incidenteel middels 
maatschappelijke stages of 
projecten door vrijwilligers van 
buiten. 
 
 
 
 
Het vervolg van project Vosheuvel 2.0, waarbij vooral het erf en haar opstallen zijn vernieuwd en 
aangepast, was het dit jaar tijd voor Project Vosheuvel 3.0 (zie ook hoofdstuk 6). Hierbij wordt het 
interieur van onze gebouwen aangepast. Al in 2020 is een start gemaakt met de plannen, in 2021 is 
de uitvoering ter hand genomen.  
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5. Dieren 
 

5.1  Dierenbestand 
 

 
Aan het eind van het verslagjaar 2021 verzorgden wij op de Stadsboerderij 152 dieren, t.w. 

• 32 grote dieren, zoals koeien, pony’s, schapen en geiten van diverse rassen, ezels en 

varkens) en 

•  120 kleine dieren, zoals konijnen, cavia’s, duiven, watervogels, hoenders en siervogels.  

 

5.2  Herplaatsingsregeling  
Ook in 2021 hebben mensen zich soms gedwongen gezien om afstand te doen van een konijn, 
cavia, kat of kip. De Stadboerderij neemt deze dieren in ontvangst. Wel betaalt men daarvoor een 
bijdrage in de verzorging van de afgestane dieren. De Stadsboerderij probeert de dieren waar 
mogelijk te herplaatsen, wat meestal succesvol is.  
  

5.3  Adoptie 
Stadsboerderij De Vosheuvel biedt de mogelijkheid om een dier, groot of klein, voor een jaar te 
adopteren. Het doel van deze activiteit is het verkrijgen van meer eigen inkomsten èn om 
betrokkenheid van de naaste omgeving en bezoekers met de dieren te vergroten.  
Een persoon of instelling betaalt een jaar lang voor de verzorging van een dier tegen een per 
diersoort vastgesteld bedrag. Het aantal geadopteerde dieren bedroeg in de loop van 2021 
gemiddeld zo’n 28 dieren. Er was bij het publiek bereidheid om ruimhartig bij te dragen. 
De in 2021 gestarte adoptiewinkel op de site begint al aardig te lopen. Er is inmiddels via de 
adoptiewinkel al €1890 binnen gekomen.  
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5.4 Mens en Dier 
 
Ter bescherming van onze bezoekers en de eigen 
medewerkers heeft De Vosheuvel eind 2009 bij de 
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een aanvraag 
ingediend voor toekenning van het Keurmerk Zoönosen. 
Zoönosen zijn infectieziektes (zoals Q-koorts) die van 
dieren op mensen overdraagbaar zijn. 
Om vast te stellen of een bedrijf voldoende maatregelen 
heeft genomen om het optreden van zoönosen te 
voorkomen en de kans op besmetting te beperken, wordt 
het bedrijf door een dierenarts beoordeeld op het 
hygiënebeleid, vaccinatiebeleid, registratie, informatie 
aan bezoekers en vele andere factoren. Nadat de 
dierenarts een checklist van de GD heeft ingevuld, beoordeelt de GD of het onderzochte bedrijf in 
aanmerking komt voor het keurmerk, dat daarna ieder jaar opnieuw getoetst moet worden door 
een dierenarts en GD. 
Het keurmerk Zoönosen is ook in 2021 wederom voor de periode van een jaar aan de 
Stadsboerderij toegekend. 
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6.  Project Vosheuvel 2.0 naar Project Vosheuvel 3.0 
 
In de directe omgeving van Stadboerderij De Vosheuvel zijn zichtbare veranderingen gaande en 
reeds afgerond: 

• de naastgelegen school De Klimboom is in het voorjaar 2019 in gebruik genomen. 

• Scouting Cay-Noya heeft in 2016 een nieuwbouw gerealiseerd, die vanaf de zomer 2017 in 

gebruik is genomen 

• De ontwikkeling van sport- en wandelpark Randenbroek XL is klaar  

• De sloop van het oude Elisabeth Ziekenhuis is voltooid 

•  Herbouw en renovatie van de langs de Heiligenbergweg bestaande woningen is in volle 

gang 

• Renovatie en herinrichting van het voormalige ketelhuis van het Elisabeth Ziekenhuis is 

klaar 

• Aanleg van het park Elisabeth Groen en Het Beekdal is voltooid. 

In voorgaande jaarverslagen is aangegeven welke stappen zijn genomen om wensen en eisen 
voor de vernieuwing, renovatie en herinrichting van de Stadsboerderij vast te stellen. 
Uitgangspunten zijn dierenwelzijn, toekomstvastheid, duurzaamheid, educatie, bereikbaarheid, 
laagdrempeligheid, verbindend, toegankelijk voor iedereen, inclusiviteit, milieu, etc. 
Met dit als basis zijn de plannen voor de eerste fase van de vernieuwingen op Stadsboerderij De 
Vosheuvel als project Vosheuvel 2.0 afgerond. 
Vervolgens zijn de oude verblijven afgebroken,  

• nieuwe onderkomens gebouwd voor geiten en schapen 

• een fazantvolière ontwikkeld en in gebruik genomen 

• de boerderij- en kippentuin heringericht  

• een diervriendelijke konijnenvilla gebouwd 

• de routing van de natuurtuin aangepast   

• eigentijdse duurzame speeltoestellen geïnstalleerd.  

6.1 Project Vosheuvel 3.0 
Inmiddels is Project Vosheuvel 3.0 gestart. Hierbij wordt het interieur van gebouwen aangepast 
aan de eisen van deze tijd. 
In verslagjaar 2021 zijn er twee grote onderdelen van het project uitgevoerd.  
Het educatieve materiaal en de wegwijzers die al eerder ontwikkeld waren, zijn geplaatst.  
De aangekondigde verbouwing en herinrichting van educatieve ruimte (‘Edu’) en voerkeuken is 
gestart en in december 2021 bijna klaar.  
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In de boerderij waar de dieren staan, is door het verdwijnen van de wc’s ruimte ontstaan voor een 
grotere bedrijfsruimte voor veilige opslag van voer, materialen en medicijnen. Er is nu een 
voerkeuken waarin het publiek kan meekijken hoe het personeel en vrijwilligers op een ARBO 
verantwoorde manier het voer klaarmaken. Ook wordt hier het harnachement van de pony’s 
opgeruimd. 
 
In de ‘Edu’ is de ontvangstruimte voor 
(school)groepen aangepast aan de huidige tijd, er 
is een nieuwe toiletgroep geplaatst, kantoor voor 
de bedrijfsleider/personeel gemaakt, 
omkleedruimte en douche voor het personeel 
gerealiseerd.  

                 
 
 
 
Met de verbouw van de Hooiberg wordt gewacht totdat daar voldoende financiële middelen voor 
beschikbaar zijn. 
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7. Jaarrekening 2021 
 
7.1 Inleiding 
Ook in het afgelopen jaar 2021 heeft Corona veel invloed gehad op de dagelijkse gang van zaken. 
De Stadsboerderij is voor een deel van het jaar niet of beperkt open en toegankelijk geweest voor 
het publiek. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de inkomsten en uitgaven van De Vosheuvel 
gehad. 
 
In 2021 is uitvoering gegeven aan de plannen voor het renoveren en aanpassen van Educatieve 
Ruimte, het sanitair voor publiek en medewerkers, en de voederkeuken voor onze dieren op de 
Deel, Project Vosheuvel 3.0. Hiertoe is begin 2021 gestart met een gefaseerde uitvoering van de 
werkzaamheden. Voor de toekomst staat nog het opknappen van de winkel & 
bezoekersontvangstruimte in de Hooiberg in de plannen. Hiervoor zijn momenteel niet de 
financiële middelen aanwezig.  
Hierbij hebben wij ook kunnen rekenen op steun van de Stichting Vrienden van Stadsboerderij De 
Vosheuvel. 
 
Op De Vosheuvel worden enkele mensen met een persoonsgebonden budget, de PGB-houders, 
opgevangen. Het afgelopen jaar is hier zoveel als mogelijk uitvoering aangegeven.  
 
Wat opviel was dat onze bezoekers guller waren dan voorheen. Tijdens de periode, dat bezoek 
mogelijk was, is er meer gedoneerd en in de winkel uitgegeven, met name in de zomer waren de 
inkomsten op het niveau van 2019. 
 
Door langdurige ziekte zijn kosten van de premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en 
kosten voor het inzetten van invallers opgelopen. Er is in de jaarrekening rekening gehouden met 
nog te verwachten kosten. 
 
Tot slot zal vanaf halverwege 2022 de inkomstenbron vanuit de inzameling van oud-papier 
eindigen, waarmee een structurele inkomstenbron wordt beëindigd.  
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7.1 Lasten en baten over het jaar 2021 
 

 LASTEN 2020 2021 2021 

  werkelijk begroting werkelijk 

PERSONEELSKOSTEN    
• Salarissen, sociale lasten 159.328 147.542 154.622 

• Kosten vrijwilligers, weekenddiensten 8.221 10.000 6.065 

• Overige personeelskosten 9.226 7.500 10.264 
 

    

 
 176.775 165.042 170.951 

     
KAPITAALLASTEN EN DOTATIES    

• Rente lening Stichting vrienden 4.230 4.230 4.230 

• Afschrijvingen 18.524 29.749 28.376 

• Dotatie voorzieningen 14.500 13.345 14.500 

  37.254 47.324 47.106 

     
     

HUISVESTINGSKOSTEN    
• Energie en water 2.397 2.400 3.500 

• Schoonmaak en stortkosten en overige 2.924 3.929 4.230 

  5.321 6.329 7.730 

     
VERZEKERINGEN EN BELASTINGEN 13.603 16.600 18.857 

     
INVENTARISSEN EN TRANSPORTMIDDELEN 252 1.000 2.143 

     
KOSTEN DIEREN    

• Voer en stro 12.963 12.963 14.235 

• Dierenarts 1.726 2.075 1.783 

• Overig 4.730 4.000 4.722 

  19.419 19.038 20.740 

     

    
EVENEMENTEN EN EDUCATIE 475 2.594 2.484 

        

     
BESTUURSKOSTEN 57 1.297 91 

     
ALGEMENE KOSTEN    

• Kosten voorbereiding renovatie 4.315 0 2.889 

• Administratiekosten en kantoorkosten 6.664 7.763 6.712 

• Huur gebruik auto 4.433 4.928 4.902 

• Accountantskosten 2.350 2.698 2.401 

• Telefoonkosten/website 3.005 2.594 3.647 

• Abonnementen en contributies 363 2.075 608 
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• Bulletin en andere publicaties 266 0 16 

• Bankkosten 444 0  854 

  21.840 20.058 22.029 

     
TOTAAL KOSTEN 274.996 279.282 292.131 

    
Resultaat  23.792 18.536 16.121 

     
TOTAAL 251.204 260.746 276.010 

     
    
    

     
SUBSIDIE, DONATIES EN GIFTEN     

     
• Subsidie gemeente Amersfoort 136.764 139.896 139.896 

• Giftenbus 9.928 8.232 11.645 

• Donaties 2.921 7.313 19.936 
      

  149.613 155.441 171.477 

     
OVERIGE BATEN    

     
• Gebruiksvergoeding dienstwoning 8.168 9.026 8.335 

• Verhuur andere ruimten 1.707 1.500 0 

• Opbrengst dieren 7.912 4.429 6.468 

• Adoptie dieren 6.942 5.562 7.821 

• Rente     

• Educatie  515  
• Begeleidingsvergoeding voerkinderen 360 567 260 

• Begeleidingsvergoeding  46.375 55.000 52.544 

• Verkoop eigen producten 5.014 3.000 3.571 

• Diverse goederen 1.990 1.843 1.321 

• Opbrengst oud papier 3.697 4.150 5.085 

• Opbrengst eigen activiteiten 8.526 6.225 1.272 

• Overige verkopen 10.900 13.488 17.856 

 
 101.591 105.305 104.533 

TOTAAL BATEN 251.204 260.746 276.010 
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 7.1.1. Toelichting op de lasten 
 

◼Personeelskosten 
Salarissen 
Het beheer van de Stadsboerderij wordt verricht door een bedrijfsleider en twee dierverzorgers. 
Door langdurige ziekte moet er een beroep gedaan worden op invalkrachten. Gelukkig kunnen 
we een beroep doen op twee gediplomeerde invalkrachten, die op afroepbasis beschikbaar zijn.  
In de personeelskosten is rekening gehouden met onvoorziene kosten voor zover deze niet 
worden gedekt door een verzekering. Hierdoor zijn de personeelskosten dit jaar aanzienlijk hoger 
dan is begroot. 
Overige personeelskosten 
De werkzaamheden van de bedrijfsleider en de dierenverzorgers worden in de weekenden 
ondersteund door een wisselend aantal gekwalificeerde vrijwilligers. Ook worden hier de 
begeleidingskosten van de langdurig zieke medewerker in meegenomen. 

◼Kapitaallasten en dotaties 
Rentelasten lening 
Bij de Stichting Vrienden Stadsboerderij De Vosheuvel is een geldlening afgesloten met een 
jaarlijkse rente van 3%. 
Afschrijvingen 2021 
In overleg met de accountant is besloten niet verder af te schrijven op de gebouwen. Dit gezien 
de restwaarde van het complex. De afschrijvingen zijn hoger als gevolg van de uitvoering van het 
project De Vosheuvel 3.0. Hiervoor zijn in 2021 de eerste afschrijvingskosten verantwoord. 
Dotaties 
Er wordt gereserveerd voor onderhoud van de boerderij, overige gebouwen en terreinen. 
Hetzelfde geldt voor de machines en gereedschappen.  
◼Huisvestingskosten 
Energiekosten 
Deze energiekosten zijn hoger dan in 2021 door meer verbruik in de maanden. 
De schoonmaakkosten zijn hoger in 2021 door meer activiteiten in 2021 dan in 2020.  
Onderhoud gebouwen en opstallen dieren 
Voor het grotere onderhoud van gebouwen en opstallen worden jaarlijks gereserveerd. De 
werkelijke kosten worden ten laste van deze reserveringen gebracht.  
◼Verzekeringen en belastingen 
Hier zijn alle uitgaven voor verzekeringen en belastingen ondergebracht. Het betreft de 
ziekteverzuimverzekering voor het vaste personeel, de bestuurders 
aansprakelijkheidsverzekering, de WA- en ongevallenverzekering, de opstal, inboedel- en 
brandverzekering en alle verzekeringen voor de diverse transportmiddelen. De toename van de 
verzekeringskosten is vooral het gevolg van de stijging van de premie voor de 
ziekteverzuimverzekering.  

◼Kosten Dieren 
De kosten voor voer en stro en de dierenarts zijn op hetzelfde niveau als vorig jaar. 

◼Algemene kosten 
De algemene kosten zijn op hetzelfde niveau als 2020.  
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7.1.2 Toelichting op de Baten 
 

◼ Subsidie, donaties en giften 
Subsidie gemeente Amersfoort 
De subsidie van de gemeente Amersfoort is conform de subsidiebeschikking verantwoord. De 
subsidie is hoger dan vorig jaar door de jaarlijkse, door de gemeente vastgestelde, indexatie.  
Donaties en giften  
De donaties zijn hoger dan in 2020 met als gevolg van de inzameling voor de ponykar, welke in 
2021 is aangeschaft. In 2021 ontvingen we geen legaten. 

◼ Overige baten 
Gebruiksvergoeding dienstwoning. De huur is in 2021 opnieuw vastgesteld. De huur wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
Verhuur andere ruimten. Door de verbouwing van de educatieruimte zijn er geen opbrengsten uit 
de verhuur van andere ruimtes verantwoord. 
◼ Opbrengst dieren. Onder dit hoofd zijn de opbrengsten wegens de opvang van dieren en 
opbrengst van op de Vosheuvel geboren en niet te handhaven dieren verantwoord. 
◼ Adoptie dieren 
Deze inkomsten zijn hoger als gevolg van meer geadopteerde dieren. 
◼ Rente 
De rente-inkomsten zijn nihil door de ontwikkeling van de rente op de financiële markt.   
◼ Begeleidingsvergoeding 
Dit zijn de inkomsten uit het begeleiden van personen met een persoonsgebonden budget (PGB). 
Deze zijn hoger dan in 2020 als gevolg van minder beperkingen door Corona en weer op het 
niveau van 2019. 
◼Verkoop eigen producten 
Producten van dieren, zoals eieren en honing, worden verkocht in de Hooiberg. Voor deze 
producten hebben we veel vaste afnemers o.a. van onze vrijwilligers. Hierdoor viel de opbrengst 
toch mee. 
◼Verkoop oud materiaal 
Betreft opbrengst van afgeschreven oude materialen, zoals hokken, kooien en dergelijke. 

◼Opbrengst eigen activiteiten 
Onder deze post zijn de opbrengsten van het zomerfeest, verjaardagsfeestjes, het rijden met de 
ponykar en dergelijke opgenomen. In 2021 zijn deze activiteiten zeer beperkt georganiseerd. In 
2020 is hieronder de vergoeding opgenomen voor de mogelijkheid om een gezinsafspraak te 
maken voor een bezoek aan de knuffelweide in het zomerseizoen 2020.  
In 2021 waren deze inkomsten belangrijk lager, doordat de eerdere gezinsafspraken niet meer 
waren toegestaan volgens de coronamaatregelen. 
◼Opbrengst oud papier 
Deze post bracht in 2021 ruim €5.000 op. Helaas verdwijnt deze, voor ons structurele, inkomsten 
bron wegens veranderingen in het beleid van de gemeente Amersfoort. 
◼Overige verkopen 
Betreft verkoop van ijsjes, koffie en andere versnaperingen in het winkeltje. Door de mooie zomer 
is er met name meer ijs verkocht, waarmee dit weer op het niveau van 2019 is. 
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7.2 Balans over het jaar 2021 
 
 

   2020  2021 

               ACTIVA     
 Vaste activa     
 Terreinen  19.551  19.551 

 Gebouwen  51.229  51.229 

 Investeringen fase 1 project 2.0 2018  75.905  65.784 

 Investeringen fase 1 project 2.0 2019  62.861  55.467 

 Investeringen fase 2 project 3.0 2021  0  187.157 

 Aanhangwagen   2.539  1.529 

 Dierenbestand  7.650  7.650 

   219.735  388.367 

      

 Vlottende Activa     

 Voorraden  3.560  5.482 

 Vorderingen en overlopende activa  10.947  48.344 

 Liquide middelen  250.847  30.356 

   265.354  84.182 

      

   485.089  472.549 

      

      

 Passiva     

 Bestemmingsreserve  36.180  36.180 

 Stichtingskapitaal  5.353  5.353 

 Risicoreserve  220.883  204.762 

   262.416  246.295 

      

 Voorzieningen     

 Voorziening Onderhoud gebouwen  32.653  30.468 

 Voorziening Materieel  8.666  4.550 

   41.319  35.018 

      

 Schulden     

 Langlopende schulden  141.000  141.000 

 Kortlopende schulden  40.354  50.237 

   181.354  191.237 

      

   485.089  472.549 
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7.2.1 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

◼Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 

◼Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen vervangingswaarde of lagere netto opbrengstwaarde. 
Deze lagere opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

◼Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordelingen van de vorderingen. 

◼Voorzieningen 
De voorzieningen ter gelijkmatige verdeling van de lasten voor o.a. groot onderhoud en aanschaf 
en onderhoud van o.a. apparatuur en materialen wordt bepaald op basis van de kosten over een 
reeks van jaren. Het uitgevoerde onderhoud en de aanschaf wordt ten laste van deze 
voorzieningen gebracht. 
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7.2.2. Toelichting op de Activa en Passiva 
Vaste Activa 

◼Terreinen 
De terreinen zijn in de loop van februari 1998 door de gemeente aan de stichting overgedragen. 
Op de grond wordt niet afgeschreven. 

◼Gebouwen 
De gebouwen ad. € 109.776 zijn in de loop van februari 1998 door de gemeente aan de stichting 
overgedragen. Zij worden in 30 jaar afgeschreven. In verband met de restwaarde wordt over de 
aanschafwaarden van 1998 met ingang van 2014 niet meer afgeschreven. 
◼Renovaties 
De renovaties in het kader van het project Vosheuvel 2.0 / 3.0 worden in 10 jaar afgeschreven. In 
2021 zijn er investeringen gedaan voor het renoveren en aanpassen van Educatieve Ruimte, het 
sanitair voor publiek en medewerkers, en de voederkeuken voor onze dieren in de Deel. 

◼Dierenbestand 
Hier wordt de geïnventariseerde huidige verkoopwaarde van de op 31 december 2021 aanwezige 
dieren bedoeld. 
 

Vlottende activa 

◼Voorraden        

     31-dec-20        31-dec-21 

 Voer, stro etc.   1.430  3.220 

 Automaatkoffie   130  222 

 Schoonmaak artikelen   1.200  1.000 

 Koek, snoep etc.   800  1.040 

 Totaal voorraden   3.560  5.482 

        

◼Vorderingen en nog te ontvangen bedragen 

    
 31-dec-20  31-dec-21 

Debiteuren/diversen    10.947  48.344 

 

◼Liquide middelen 
  

 
  31-dec-20  31-dec-21 

 Kas    250  250 

 Bank    12.792  5.597 

 Spaarrekening   237.805  24.509 

     250.847  30.356 

 
De niet direct nodige gelden zijn uitgezet op een spaarrekening. 
 

◼Reserve Project Vosheuvel 2.0/3.0 
De Reserve Vosheuvel 2.0 is gevormd ter financiering van investeringen ten behoeve van de 
renovatieplannen. 

31-dec-20   31-dec-21 
                                                                                                             36.180                             36.180 
 
In 2020 zijn plannen voorbereid voor de renovatie van de toiletten, de educatieve ruimte, de 
voerkeuken in de stal en Hooiberg. In januari 2021 is gestart met de renovatie van de toiletten, de 
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educatieve ruimte en de voerkeuken. De renovatie van de Hooiberg zal in de komende jaren 
volgen. 
 

◼Voorziening Onderhoud gebouwen. 
De Voorziening Onderhoud Gebouwen dient ter egalisatie van de onderhoudskosten gebouwen. 
Jaarlijks wordt hiervoor een dotatie ten laste van de exploitatie gebracht. De werkelijke kosten in 
een jaar worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
 

Saldo 31 december 2020     32.653 
Toevoeging   2021      7.500 
       40.153  
Onttrekking  2021      9.685 
Saldo 31 december 2021    30.468 

 

◼Voorziening Onderhoud Materieel 
De Voorziening Onderhoud Materieel dient ter egalisatie van de onderhoudskosten voor 
Materieel. Jaarlijks wordt hiervoor een dotatie ten laste van de exploitatie gebracht. De 
werkelijke kosten in een jaar worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

 
Saldo 31 december 2020    8.666 
Toevoeging resultaat 2021     7.000 
        15.666 
Onttrekking 2021       11.116 
Saldo 31 december 2021     4.550 
 

◼Schulden 
De langlopende schuld is een aflossingsvrije lening, gesloten bij de Stichting Vrienden van de 
Stadsboerderij De Vosheuvel tegen een rente van 3% 
 

◼Kortlopende schulden 
Nog te betalen bedragen 

 

Accountantskosten 2.500 

Rente       8.460 

Diversen       6.269  

Belastingen     10.062  

Salarissen     16.145 

Vakantiegeld       6.801 

 50.237 
 

 



Aan het bestuur van 

Stichting Stadsboederij De Vosheuvel

te

Amersfoort

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Stadsboederij De Vosheuvel

A. Verklaring over de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Ons oordeel

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021; 

2.  de staat van baten en lasten over 2021; 

3. 

De basis voor ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021, waarin begrepen de balans 

met een totaaltelling van € 472.549 en een staat van baten en lasten, sluitende met een 

resultaat van € -16.121, van Stichting Stadsboederij De Vosheuvel te Amersfoort 

gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Stadsboederij De 

Vosheuvel te Amersfoort per 31 december 2021 en van het exploitatieresultaat over 2021 

in overeenstemming met de bepalingen van RJ 640 "Organisaties zonder winststreven".

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving. 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 

zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Stadsboederij De Vosheuvel zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 

en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 
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Controleverklaring ( vervolg )

B.  Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is 

om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 

dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 

af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 

oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controle-standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de bepalingen van RJ 640 "Organisaties zonder 

winststreven". In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 

fraude. 
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Amersfoort, 19 april 2022

H.L. Wijnen AA MBA

Van den Heuvel & van Dalen

accountants/belastingadviseurs

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 

als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 

Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur 

en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 

of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit 

niet langer kan handhaven; 

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit 

onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 

in de interne beheersing. 

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

Onze controle bestond onder andere uit:
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