
Jaarverslag 2020 

van de Stichting Dierenweide Nieuw Lekkerland 

 

Het jaar 2020 was voor de stichting een heel rustig jaar met slechts één 

bestuursvergadering. 

Oorzaak was het corona virus wat samenkomsten in de weg stond. 

Waar nodig is natuurlijk overleg geweest per e-mail en telefoon. 

De secretaris Jan Andeweg heeft besloten geen deel meer te nemen in het bestuur van de 

stichting waardoor er een vacature is ontstaan. 

De ontstane vacature is tot op heden niet opgevuld. 

De penningmeester heeft eerder al aangegeven geen  bestuursfunctie meer te willen 

vervullen maar is wel bereid de boekhouding bij te houden. 

Als nieuwe penningmeester is Andre Hoogendoorn bereid geweest deze functie op zich te 

willen nemen wat natuurlijk van harte is aangenomen. 

De financiële situatie van de stichting blijft constant waarbij opgemerkt moet worden dat 

het aantal donateurs terug loopt. De Gemeente zal gevraagd worden om in de toekomst de 

subsidie voor meerdere jaren toe te blijven kennen en indien mogelijk te verhogen . 

De aanvraag voor deelname aan de jaarlijkse  actie “ NL Doet “ georganiseerd door  het 

Oranjefonds is helaas dit jaar om onverklaarbare rede niet gehonoreerd waardoor geen   

activiteiten  tot verbetering en instandhouding van de Dierenweide uitgevoerd konden 

worden.   

Ook deelname aan de clubkas van de Rabobank is helaas aan ons neus voorbij gegaan. 

Het aantal dieren in de weide is constant gebleven en is gezien het beschikbare oppervlak in 

balans. 

Aanwezig zijn de volgende rassen kippen :Serana’s krielkippen Australorp en Amrock. Door 

de eieren van deze soorten in de broedmachine uit te broeden worden deze rassen met vers 

bloed onderhouden. 

Het aantal  pauwstaartduiven blijft beperkt tot ca 15 duiven. 

Verder doen de duiven in de volière het uitstekend evenals de overige dieren zoals de 

loopeenden en de geiten. 

Er zijn geen ziektes onder de dieren opgetreden zodat er geen gebruik gemaakt is van een 

dierenarts. 

Door de Gemeente is toestemming gegeven voor het naar voren uitbreiden van de volière 

zodat het zicht vanaf de straat aanzienlijk verbeterd zal worden. 



Daar onze oude leverancier van het voedsel van de dieren gestopt is met leveren hebben we 

een nieuwe leverancier gevonden in de firma Kranendonk diervoeders uit Ridderkerk. 

Een bijkomend voordeel hierbij is dat de zakken met voeder tot aan het hek van de 

dierenweide geleverd worden. 

Tijdens de kennismakingsronde van onze nieuwe burgemeester de heer Seegers is ook een 

bezoek gebracht aan onze Dierenweide. 

De burgemeester was zeer geïnteresseerde in de diersoorten en de werkwijze van onze 

stichting. Veel lof gaf hij aan  de kwaliteit van de kippensoorten. 

Door de corona virus was het dit jaar niet mogelijk om groepen te mogen ontvangen en 

schoolkinderen de eigenschappen van onze dieren te laten zien. 
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