Stakenbergweg 6, 8075 RA Elspeet

Jaarverslag 2018 Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet (SSGN)
Algemeen
Het jaar 2018 was het jaar waarin mooie resultaten zijn geboekt. Dat geldt zeker voor de
tevredenheid van onze opdrachtgever Gemeente Nunspeet. Zowel met betrekking tot de
begrazing van de heide als op toeristisch gebied zijn mooie resultaten bereikt. Er zijn een aantal
succesvolle evenementen georganiseerd, een aantal herhaald maar ook nieuwe. Het financiëel
resultaat is positief en de gezondheid van de kudde is zondermeer uitstekend te noemen.

Hierbij presenteren wij de voorlopige cijfers over het jaar 2018. De cijfers zullen nog aan de
accountant worden voorgelegd en worden derhalve onder voorbehoud van goedkeuring
gepubliceerd.
Bestuurssamenstelling 2018
Voorzitter : dhr. J. van Unen
Vicevoorzitter: dhr. G. Mulder (eerste helft 2018)
Secretaris: mw. W.D. Eskes
Penningmeester / vicevoorzitter: dhr. R. de Bruijn
Evenementen: vacant
De heer G. Mulder heeft medio 2018 zijn rol in het bestuur om persoonlijke redenen moeten
neerleggen. Voor de rol voor bestuurslid Evenementen is in de tweede helft van 2018 contact
gelegd met een belangstellende. Naar verwachting wordt deze vacature aanvang 2019 opgevuld.
Deze rol is van belang om vooral de contacten met sponsors en donateurs te verbeteren en hierin
groei te realiseren. Tevens zal vanuit deze rol de herder ondersteund worden om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen met als doel het toerisme in de gemeente verder te ondersteunen en
waar mogelijk extra inkomsten te genereren.
Verklaring
Het bestuur hecht eraan te vermelden dat alle bestuursleden hun werk, energie en tijd vrijwillig
en vanuit passie voor de schaapskudde ter beschikking stellen. De bestuursleden en hun relaties

putten op geen enkele wijze financieel of ander gewin uit het feit dat zij lid zijn van het bestuur
van de SSGN.

Herders
Daphne van Zomeren is hoofdherder. Zij heeft dit jaar een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd gekregen. Vanwege een periode van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid is
extra inhuur geweest van een herder op ZZP basis. Sinds 1 november is een dienstverband voor
een minimaal aantal uren per week geboden aan een (voorheen) vrijwilliger. Vrijwilligers zijn
geworven middels vacatures op sociale media. Er is een stabiel team enthousiaste vrijwilligers;
een herdersteam en een team hand- en spandiensten. In september is met het team de Dag van
het Schaap bezocht in Ermelo.
Punt van zorg was woonruimte voor Daphne. Gelukkig is juist voor het aflopen van het
huurcontract andere woonruimte gevonden, zij het wederom voor bepaalde tijd. We houden hoop
gevestigd op geschikte woonruimte voor onbepaalde tijd.
In november is de samenwerking met Christien Mouw beëindigd. Helaas is gebleken dat zij niet
past bij de wijze waarop aan het beleid vorm en invulling wordt gegeven.
Adviseurs:
Gemeente Nunspeet : J.L. van den Broek, raadsgriffier en M. Karsemeijer, natuurbeheerder.
Dierenartsenpraktijk : Dierenartsenpraktijken Provinos en EénPK
Administratiekantoor : HGS te Elspeet: H. van ’t Goor
Algemeen: H.A.R. Kok, oud voorzitter

Overleg
Er is in totaal acht keer een bestuursvergadering inclusief de herder geweest. Hiervan zijn er
zeven genotuleerd. Daarnaast hebben het bestuur en de herder met regelmaat contact om
dagelijkse zaken af te stemmen. Dit verloopt in zeer goede sfeer.
De herder overlegt regelmatig met het team vrijwilligers.

Begrazingsopdracht en overleg met de gemeente
Begrazingsopdracht
In overleg met de gemeente is een vastomlijnd begrazingsplan opgesteld en uitgevoerd.
Ondanks de droge zomer zijn er geen extra kosten gemaakt voor bijvoeren. Het, mede in overleg
met de gemeente, uitgekiende en op de droogte aangepaste begrazingsprogramma heeft ervoor
gezorgd dat de schapen voldoende voedsel hebben kunnen vinden. Ook is meerdere keren aan de
kant van Vierhouten begraasd. In de maand november is volledig op de Elspeetsche heide bij
Vierhouten gehoed.
Er is in de zomer een vaste kraal geplaatst aan de voet van de Liesberg. De schapen hebben in
het derde kwartaal in deze kraal overnacht en zijn van hier uit overdag gehoed.
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Het aantal graasuren en de plaatsen waar wordt gehoed worden onderbouwd door gegevens van
een GPS, welke aan één van de schapen is bevestigd. Op basis van de begrazingsuren ontvangt de
Stichting de begrazingsvergoeding.
Overleg toekomst kudde
Er is overleg gevoerd met de klankbordgroep Paarse heide van de gemeente. Hierin staat
centraal hoe de kudde een bijdrage levert aan het landschapsbeheer en de versterking van het
toerisme door goed onderhoud van de heide. In dit overleg en in overleg met de raadsleden is de
bouw van een nieuwe kooi aan de orde geweest. De raad staat positief tegenover een nieuwe kooi,
waarmee de groei van de kudde geborgd zou zijn. Dit is nodig om een groter deel van de heide te
kunnen begrazen.

Kudde
Administratie en aantal
De verantwoordelijkheid voor de administratie van de schapen is sinds 1 januari door het bestuur
overgedragen aan de hoofdherder. De administratie (stallijst, mestboekhouding overdracht) van
de schapen geheel bijgewerkt en gedigitaliseerd. Hiermee is een achterstand uit het verleden
ingehaald. Het jaar is gestart met 157 ooien en een belhamel. Tot december 2018 telt de kudde
200 ooien en een belhamel. Begin december zijn nog 23 schapen verkocht. Gezien de grootte van
de kooi is er momenteel geen mogelijkheid de kudde verder te vergroten.
Gezondheid
Het beleid ten aanzien van gezondheid en voeding is doorgezet. In samenwerking met een
gespecialiseerde dierenartsenpraktijk is een gezondheidsplan opgesteld en uitgevoerd. Onder
meer worden voedingssupplementen gegeven in de vorm van mineralen.
Ook is een hygiëne-protocol ten behoeve van de gezondheid van lammeren en schapen
geïntroduceerd. Dit geldt ook voor een hondenprotocol, ter bescherming van de gezondheid van
de honden van de herders.
Het beleid treft doel. De kudde is in uitstekende conditie. Dit toont zich onder meer door de
uiterlijke kenmerken; ze zien er goed uit en de vachten glanzen. Er is uit meting gebleken dat er
geen wormbesmetting meer is. Er is geen rotkreupelheid geweest. Ook het aantal keren dat een
dierenarts geraadpleegd diende te worden voor een ziek schaap is significant gereduceerd ten
opzichte van eerdere jaren.
Dit jaar is Rendac nauwelijks langs geweest om in totaal 5 overleden schapen op te halen. In 2017
zijn 19 schapen overleden.
Lammertijd 2018
De rammen die in september bij de kudde zijn gebracht komen uit de rammen pool en zijn
aangekocht vanuit de kudde van Rheden. In het seizoen 2017/2018 bleef een dertigtal ooien
gust. Elf schapen kregen een tweeling.
In de lammertijd zijn er in totaal 91 lammeren geboren, waarvan 50 ooien. Bijzonder dit jaar is
dat er op één uitzondering (een lam met afwijkingen) na, alle lammeren gezond en goed geboren
zijn en in leven zijn gebleven.
Waar in het verleden een kruising Engels Suffolk met het Veluws heideschaap de kudde bevolkte,
is deze in de afgelopen jaren veranderd naar het zuivere Veluws heideschaap. De kruising had
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door de massa van het lichaam van moeder ooi en lam veel begeleiding nodig bij het bevallen. Het
Veluws heideschaap daarentegen bevalt makkelijk en heeft slechts zelden hulp nodig.
Om deze begeleiding optimaal te kunnen geven met een beperkt aantal medewerkers is in 2018
het beleid ten aanzien van het lammeren veranderd. De rammen zijn een korte periode bij de
ooien, wat de periode van lammeren begrenst.
Verwachting voor lammertijd 2019
Er zijn 99 schapen gedekt. Uit de scans van de drachtige schapen blijkt dat er 37 tweelingen te
verwachten zijn en 58 eenlingen. Er zijn 4 schapen gust gebleven. Het aantal tweelingen is dus
ten opzichte van 2018 verrassend hoog, en het aantal guste ooien opvallend laag.
Eerder aangemelde stagiaires van een verloskundige opleiding voor schapen komen helaas niet
ondersteunen tijdens de lammerperiode in 2019. De is opleiding van mening dat de stagiairs
nauwelijks kunnen leren van de bevallingen van de Veluws heideschapen.

Evenementen en overige activiteiten
Evenementen
Op Lammetjesdag kwamen dit jaar veel meer bezoekers af dan verwacht. In de evaluatie is
vastgesteld dat we daar volgend jaar rekening mee dienen te houden.
Scheerdersdagen
Er zijn twee scheerdersdagen gehouden; in Vierhouten en Elspeet. De scheerdersdag in
Vierhouten betrof een pilot. Beide dagen zijn goed verlopen. Voor wat betreft Elspeet was het
voor de stichting een zekere teleurstelling dat de ondernemersvereniging geen actieve- en
slechts beperkte financiële bijdrage leverde. Dit was in de afgelopen jaren wel het geval. Dit
heeft ertoe geleid dat de activiteiten die het team van de kudde kon organiseren, minder waren
dan de bezoekers normaal gewend zijn. Daarnaast waren meer kosten voor rekening de SSGN.
Dit heeft ertoe geleid dat er twijfels rezen rond het voortbestaan van de jaarlijkse
scheerdersdag in Elspeet. Voor het komende jaar ziet dat er echter weer rooskleuriger uit: er
heeft inmiddels positief voorbereidend overleg plaatsgevonden met Stichting Uit de kunst en de
ondernemersvereniging.
Er wordt nog overwogen of het haalbaar is ook de scheerdersdag in Vierhouten voor 2019 te
organiseren. Het bestuur is hierover in overleg met ondernemers en sponsors in het dorp
Vierhouten
In de zomer is een Volle maan wandeling georganiseerd door Daphne. Deze leverde een hoog
aantal inschrijvingen op en naast vele mooie foto’s en enthousiaste reacties ook nog een mooi
bedrag. Ook zijn er met ondersteuning van de Stichting Paasheuvel meerdere workshops
vachtvilten gehouden op de Paasheuvel.
Praatje van de herder
In de zomer is door de warmte een beperkt aantal keren het ‘praatje van de herder’ gegeven. De
begrazingsuren van de kudde zijn in verband met de warmte verschoven naar de vroege ochtend
en avond.
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Ontvangst scholen / groepen
Het afgelopen jaar zijn meerdere families bij de kudde op bezoek geweest en heeft de kudde
tweemaal gefigureerd in een huifkartocht. Ook heeft de kudde als romantische achtergrond
dienstgedaan bij een bruiloft.
De kudde was aanwezig bij de Elpeetse Boerendag.
Diverse groepen die overnachten in hotel Vierhouten hebben gedurende het seizoen samen met
de mensen van het hotel de kudde bezocht.
De decembermaand was druk voor de kudde en haar vrijwilligers. Er was op 7 december
winterlicht met een sfeervolle lampionoptocht van de kinderen vanuit het dorp naar de kooi. De
traditionele kerstontvangst van de gasten van Hotel Villa Vennendal op 1e kerstdag was ook dit
jaar weer een groot succes met ruim 40 gasten en een “onverwachte” mystery guest die een kort
kerstverhaal voordroeg.
Verder was er op 28 december nog een goed bezochte “Sfeer bij de Kooi”. Gedurende twee uur
hebben vele bezoekers de schapen kunnen knuffelen en genieten van chocolademelk, gloeiwijn,
marshmallows en gesponsorde warme Hema worst.

Marketing en communicatie
Dit jaar is een nieuwe wijze van het binden van donateurs ontwikkeld; ambassadeurschap.
Ambassadeurs betalen iets meer dan donateurs en krijgen voor hun steun aan de kudde korting
op evenementen. Het ligt in de bedoeling om het ambassadeurs model in 2019 verder uit te
bouwen.
Er is tweemaal een nieuwsbrief uitgebracht met als doelgroep donateurs, ambassadeurs en
overige belangstellenden.
Door de hoofdherder wordt actief over de kudde gecommuniceerd via zowel Twitter, Facebook
als Instagram. Verder is halverwege het jaar het onderhoud van de website aan haar
overgedragen.
De kudde is diverse malen op positieve wijze in zowel het lokale als regionale nieuws te zien
geweest.

Financieel
In 2018 is een licht begrotingsoverschot van ca € 500 gerealiseerd. Een mooi sponsorbedrag
welke bedoeld is voor een nieuwe kooi leidt tot een reservering van € 6.668,22. Daarnaast is door
de Stichting LEEF € 750 gedoneerd voor de aanschaf van een nieuwe schapentrailer. Ook dit
bedrag wordt als reservering opgenomen.
Inkomsten
Er is ca € 1.000 meer begrazingsvergoeding ontvangen van de gemeente. De evenementen en
activiteiten hebben in 2018 fors meer opgebracht, echter dit geldt met name voor de Volle maan
wandeling. De schaapscheerdersdagen hebben, zoals eerder al aangegeven, onder de streep geld
gekost.
In verband met een andere wijze van administreren zijn de loyaliteitsaandelen dit jaar niet
separaat benoemd.
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Er zijn dit jaar meer schapen verkocht, wat een meeropbrengst oplevert van € 650 ten opzichte
van de verkoop in 2017.
Uitgaven
Er is een hogere post administratie/ bankkosten ten opzichte van begroot vanwege een
verschuiving in de administratie. De lage post bestuurskosten is veroorzaakt door de beëindiging
van het internet abonnement.
De post dierenartskosten is ten opzichte van 2017 met ongeveer € 1.000 euro teruggelopen. Dit
was in lijn met de verwachtingen en het gestelde budget. Een belangrijk deel van de uitgaven op
deze post is opgegaan aan preventieve maatregelen. Er zijn medicijnen en materialen bij de
dierenartsenpraktijk ingekocht, welke ook in 2019 nog zullen worden gebruikt.
Er is ruim € 1.000 minder besteed aan inkoop veevoer. Dit alhoewel er fors hogere kosten zijn
gemaakt om voor de winter voldoende kuilvoer in te kopen. Vanwege de extreem droge zomer was
het hooi veel duurder dan in andere jaren.
De personeelskosten zijn hoger dan begroot; ca € 2.500. Dit komt door extra inhuur vanwege de
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van de herder gedurende een aantal maanden. Daarnaast is
mede hierdoor de post vergoeding vrijwilligers hoger uitgevallen dan begroot. Het
investeringsniveau is in vergelijking 2017 ongeveer gelijk gebleven. Wel is er meer onderhoud
gepleegd aan tractor en schaapskooi. Ook is er fors geïnvesteerd in stalinrichting. Hierdoor zijn
de werkomstandigheden voor de herders en vrijwilligers verbeterd.
Voor verdere uitleg van cijfers verwijzen wij naar de opmerkingen in het onderstaand overzicht.

Nunspeet / Vierhouten, 31 december 2018

J. van Unen, voorzitter
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R.A. de Bruijn, penningmeester

W.D. Eskes, secretaris
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Ter vergelijking: cijfers 2017
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