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Jaarverslag 2020 Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet (SSGN)   
 
De trend die zich vanaf 2018 heeft ingezet en waarvan we reeds in 2019 mooie resultaten 
konden melden is ook in 2020, toch een moeilijk jaar, doorgezet.  
 
Ook 2020 kunnen we ondanks een aantal grotere 
investeringen positief afsluiten en wellicht nog 
belangrijker met een tevreden opdrachtgever. 
Daarnaast was 2020, hoewel door de Covid 19 
epidemie met uitzondering van lammetjesdag 
alle grote evenementen waren afgelast, ook op 
toeristisch gebied succesvol. We hebben het 
programma aangepast en gefocussed op de 
activiteiten die binnen de corona regels vielen. 
Dit waren onder andere knapzaktochten, 
vollemaan wandelingen, workshops vachtvilten, 
en fotografie tussen de schapen op de hei, workshop mondharp tussen de schapen en wandelingen 
met de kudde en herder. 
Hierdoor hebben we de vele Nederlanders die in onze gemeente op vakantie zijn gegaan toch ook 
laten genieten van de kudde. 
Het was verder ook regelmatig uitermate druk met fietsers en wandelaars bij de kudde en de 
herders hebben met verve de toeristen over de kudde kunnen vertellen.  
 
Overlijden Hans Kok, oprichter van de SSGN 

Op 1 augustus 2020 is na een ziekbed van een aantal maanden de oprichter 
en ere voorzitter van onze stichting Hans Kok overleden. 
Vanaf het moment dat Hans in zijn rol als dierenarts in Nunspeet de oude 
schaapherder in Elspeet leerde kennen heeft hij zich ingezet om de kudde 
op de heide te behouden. Toen de oude herder niet meer voor de kudde 
kon zorgen heeft Hans onze stichting opgericht die het beheer van de 
kudde op zich heeft genomen. Hans is gedurende vele jaren voorzitter 
geweest tot zijn gezondheid het niet meer toeliet de kar te trekken. 
Vanaf dat moment is hij ere voorzitter geweest en adviseur gebleven van 
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de stichting en herderin Daphne. Kort voor zijn overlijden is nog een innige wens van Hans in 
vervulling gegaan en heeft hij op de Elspeetse heide samen met zijn familie een prachtig en 
emotioneel afscheid van ‘zijn’ schapen gehad. 
 
Ambassadeur van de gemeente Nunspeet 
Ook in 2020 heeft De Stichting heeft bij monde van herder Daphne van Zomeren weer als 
vertegenwoordiger van de kudde en daarbij ook als ambassadeur van de gemeente Nunspeet 
kunnen optreden. Ze is in diverse televisie- en radioprogramma’s te zien en te horen geweest en 
is veel in lokale en regionale pers verschenen. Ook heeft Daphne de aandacht getrokken van de 
internationale pers en heeft haar verhaal kunnen vertellen in een documentaire die werd 
uitgezonden door de Britse BBC. Voor meer details zie “marketing en communicatie” 
 
De wolf  
De wolf is nu alweer 2 jaar een medebewoner van de heide waar ook de kudde van de SSGN 
graast.  
Uit diverse sporen in de vorm van ontlasting, is ook gebleken dat de wolven hun interesse hebben 
getoond in de kudde op de momenten dat deze op de heide overnachtte. Tot op heden hebben de 
maatregelen die we als stichting hebben genomen om ervoor te zorgen dat de kudde en de wolf 
veilig kunnen samen leven in het gebied gewerkt. 
 

Aanvullende op de wolf fencing van de vaste 
kralen zijn in 2020 ook speciale flexnetten 
aangeschaft met een extra zware schrikdraad 
voorziening. Deze netten zijn op de heide 
gebruikt voor het creëren van kralen. Alhoewel 
de netten extra werk van de herders vergen 
blijken deze vooralsnog goed te werken. Ook 
deze netten hebben we met subsidie van de 
provincie Gelderland kunnen aanschaffen. 
 

Bestuurssamenstelling 2020 
Voorzitter : dhr. J. van Unen 
Secretaris: mw. W.D. Eskes 
Penningmeester / vicevoorzitter: dhr. R.A. de Bruijn 
Algemeen lid / Evenementen en relaties: vacant 
 
Helaas hebben we ook in 2020 de vacature voor een bestuurslid dat zich met de evenementen 
bezighoudt niet in kunnen vullen. Er is echter gezien de Covid situatie ook niet heel actief 
gezocht naar een nieuw bestuurslid.   
 
Het bestuur zal zich in 2021 wel weer actief gaan inzetten om deze vacature ingevuld te krijgen. 
De rol is van groot belang om de contacten met sponsors en donateurs te verbeteren en hierin 
groei te realiseren. In 2020 zijn geen structurele sponsoren aan ons bestand toegevoegd maar 
wel is het aantal donateurs licht toegenomen.  
 
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 
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putten op geen enkele wijze financieel of ander gewin uit het feit dat zij lid zijn van het bestuur 
van de SSGN. De bestuursleden zien af van elke vorm van (vrijwilligers)vergoeding. Alleen direct 
toerekenbare kosten worden vergoed na overlegging van facturen.  
 
Herders 
Daphne van Zomeren is hoofdherder en heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
Daphne heeft in 2020 het tekort aan vrijwillige herders kunnen terugbrengen en heeft een 
stabiel team van vrijwillige herders opgebouwd. Hierdoor is het niet nodig is geweest om externe 
herders in te huren. Wij zijn als bestuur Daphne hier zeer erkentelijk voor omdat hiermee 
duidelijk in de kosten is gesneden.  
 
Met de Stichting Paasheuvel is eind 2020 een tweejarig contract gesloten voor de huur van een 
bedrijfswoning door de Stichting. Deze woning wordt door de Stichting doorverhuurd aan 
Daphne. Hierdoor is in ieder geval voor de komende 2 jaar de zorg voor stabiele woonruimte in de 
omgeving van de kudde weggenomen. Uiteraard blijft zowel Daphne als de stichting zoeken naar 
een permanente oplossing. Hierbij is verder ook de hoop gevestigd op de mogelijkheid om bij de 
nieuw te bouwen kooi een bedrijfswoning te kunnen bouwen.  
 
Vrijwilligers en stagiaires 
Vrijwilligers zijn geworven middels vacatures op sociale media en het netwerk. Het team van 
vrijwilligers is in 2020 verder uitgebreid en is verworden tot een hechte en enthousiaste club 
mensen die zowel herders werkzaamheden als andere hand- en spandiensten verzorgen. Een 
stabiel team van vrijwilligers is onontbeerlijk voor het goed reilen en zeilen van de kudde. 
 
Helaas is er in 2020 door de Covid pandemie geen opleiding of festiviteit voor de vrijwilligers 
georganiseerd  
 
Tijdens de lammerperiode hebben twee stagiaires paraveterinair, niveau 4 van het 
Wellantcollege de herder en de vrijwilligers ondersteund en hiermee hun stage opdracht vervuld. 
 
In september is een stagiaire van de herdersopleiding in Velp gestart. Gedurende 1 jaar loopt ze 
2 dagen in de week stage. 
 
Ook is er nog een stagiaire van de Loi opleiding dierverzorging. Die loopt 38 uur stage in totaal. 
 
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 
 
Overleg 
Er is in totaal acht keer een bestuursvergadering inclusief de herder geweest. Hiervan zijn er 
acht genotuleerd. Een aantal van deze vergadering hebben via Team plaatsgevonden in verband 
met de Covid maatregelen. 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.  
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Begrazingsopdracht en overleg met de gemeente  
In overleg met de gemeente is het in 2018 opgestelde begrazingsplan uitgevoerd. Hierover vindt 
met enige regelmaat overleg plaats tussen de herder en de natuurbeheerder.  
Ook deze zomer hebben we door uitgekiend begrazen niet hoeven bijvoeren. Ook is meerdere 
keren bij Vierhouten begraasd. Er is tot ver in december door de kudde nog gehoed.    
 
De kudde is gedurende de begrazingsperiode alleen voor onderzoek, scheren, selectie en keuring 
terug geweest in de kooi. Verder is de kudde de gehele periode op de heide geweest waarbij 
deze ‘s nachts grotendeels in flexnetten en deels in de vaste kralen en af en toe in wolfwerende 
flexnetten werd ondergebracht. In de warme perioden is vroeg in de ochtend en later in de 
avonden gehoed.  
 
Nieuwe kooi  
Er is meerdere malen overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de politiek over de nieuwe 
kooi om het programma van wensen door te spreken.  
Alle politieke partijen in de gemeente hebben zich voorstander getoond van het bouwen van een 
nieuwe kooi. Door de gemeente is onderzoek gedaan naar een geschikte locatie. Gezien de 
vertrouwelijkheid van dit proces kan in dit jaarverslag hier niet verder op worden ingegaan. Het 
bestuur heeft goede hoop dat in 2021 concreet kan worden begonnen met het plannen van een 
nieuwe kooi.   
 
Kudde 
De verantwoordelijkheid voor de administratie van de schapen ligt sinds 2018 bij de herder en 
verloopt tot tevredenheid van het bestuur.  
Er is een nieuw elektronisch systeem aangeschaft waarmee de schapen kunnen worden gescand 
en waardoor de administratie van de dieren beter en efficiënter verloopt. Dit systeem 
functioneert naar tevredenheid.  
 
Het jaar is gestart met 162 ooien en een belhamel. In december 2020 telt de kudde 230 ooien en 
een belhamel. 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. Het gezondheidsplan dat in 2018 
in samenwerking met een gespecialiseerde dierenartsenpraktijk is opgesteld is ook in 2020 
verder uitgevoerd.  
Onder meer worden voedingssupplementen gegeven in de vorm van mineralen.  
Het hygiëne-protocol ten behoeve van de gezondheid van lammeren en schapen heeft ook dit jaar 
weer zijn toegevoegde waarde getoond door weinig zieke dieren en een zeer laag sterftecijfer.  
 
Er is een hondenprotocol, ter bescherming van de gezondheid van de schapen en de honden van 
de herders.  
 
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 dit jaar 1 maal strawberry rot foot geweest dat succesvol in samenwerking met de 
dierenarts is bestreden.  
 De stichting doet mee aan een landelijk onderzoek naar Anaplasma.  
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Ook het aantal keren dat een dierenarts geraadpleegd diende te worden voor een ziek schaap is 
nog steeds laag in vergelijking met de jaren voor 2019. 
 
Dit jaar is Rendac twee keer langs geweest om in totaal 5 overleden schapen op te halen.  
 
Lammertijd 2020 
De rammen die in september bij de kudde zijn gebracht komen uit de rammen pool en zijn 
aangekocht vanuit de kudde van Rheden. Er zijn in totaal 90 ooien gedekt.  
 
De dekkingsgraad van de schapen is teleurstellend. Uit overleg met de dierenarts is gebleken dat 
waarschijnlijk de hete periode tijdens de dekking hier debet aan is geweest.  
 
Door de herder zijn de meeste schapen en lammeren die overtollig waren verkocht aan andere 
kuddes en particulieren hetgeen financieel goed uitpakt. Er is maar een beperkt aantal dieren 
naar de slacht gegaan.  
 
Evenementen en overige activiteiten 
 
Op 29 februari is kort voor het uitbreken van de pandemie in Nederland nog een succesvolle 
lammetjesdag georganiseerd met veel bezoekers. 

 
Het eerste lam is daarbij geadopteerd door de voorzitter van de lokale SGP.  
 

Ook tijdens deze lammetjesdag is de stichting weer onderstend 
door de door de dames van de Rotary Four Woods. 
 
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om het traditionele 
schaapsscheren zonder publiek te laten gebeuren. Wel zijn er 
uitgebreid opnamen gemaakt door RTV Nunspeet zodat de 
bewoners van onze gemeente toch nog op afstand van het 
scheren hebben kunnen genieten.  

De scheerders konden gelukkig door gepaste afstand te houden hun 
werkzaamheden nog goed uitvoeren waarvoor wij ze uiterst dankbaar 
zijn.  
 
In de zomer zijn ook weer Volle maan wandelingen georganiseerd door 
Daphne. Deze leverden een hoog aantal inschrijvingen op en naast vele 
mooie foto’s en enthousiaste reacties ook nog een mooi bedrag. Ook 
zijn een aantal succesvolle knapzak tochten georganiseerd.  
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In de zomer zijn geen formele ‘praatje van de herder’ gegeven, maar is er op de heide toch aan 
vele bezoekers informatie gedeeld. 
 
Ontvangst scholen  / groepen  
Het afgelopen jaar zijn meerdere families bij de kudde op bezoek geweest en heeft de kudde 
gefigureerd bij een trouwerij.  
 
Diverse groepen die overnachtten in Hotel Vierhouten hebben gedurende het seizoen samen met 
de managers van het hotel de kudde bezocht. 
 
De traditionele kerstontvangst van de gasten van Hotel Villa Vennendal op 1e kerstdag is dit jaar 
helaas niet doorgegaan omdat het hotel door Covid grotendeels gesloten was. Wel heeft Villa 
Vennendal haar jaarlijkse donatie aan de kudde overgemaakt waarvoor wij hen uiterst erkentelijk 
zijn.  
 
Overige 
We hebben in 2020 meerdere politieke partijen, waaronder de SGP en gemeente Belang op 
bezoek gehad en hen kunnen informeren over de plannen en het reilen en zeilen van de kudde.  
 

  
Foto’s gemaakt voor het ingaan van de Covid regels 
 
Marketing en communicatie  
Er is eenmaal 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 heeft de vernieuwde website in 2020 veel extra bezoekers getrokken.   
 
De kudde is met name bij monde van onze herder Daphne vele malen op positieve wijze in zowel 
het lokale, regionale als Nederlandse en zelfs internationale nieuws te zien geweest. 
 
januari 

•  Publicatie over de wolf in National Geographic, dronefoto van de kudde in 
wolfwerendraster met bijschrift 

• Publicatie interview met foto’s Vogels Junior 
• Publicatie met foto in Nunspeet Huis aan Huis, over Veluwe weer populairst. 



 

Jaarverslag 2020 SSGN - definitief   pagina 7 
 

 
Februari 2020 

• Publicatie interview met foto in de Stentor, over veel geboren zwarte lammetjes. 
Maart 

• Rtv nunspeet Radio interviews met geboren lammetjes en lammetjesdag  
April 

• Interview Omroep Gelderland, De wolf komt dichterbij, maar de schapen van Daphne 
staan veilig.  

Mei 
• Rtv nunspeet Radio interviews over het scheren. En nog later een keer in het veld 

September 
• The Age of Nature, 3 delige documentaire uitgezonden door PBS en later bij de BBC, 

september 2020. In doc 2 een stukje over de kudde waarin wordt verteld over het leven 
met de wolven. 

Oktober 
• Cover Foto kudde zonsopkomst, Plus reismagazine, reisspecial oktober 2020 
• Boek Buiten Lucht Leven, interview en foto’s oktober 2020, Uitgeverij Ford 
• November 
• Visit Veluwe op de omslag foto , achterzijde 

 
Verder diverse filmpjes gemaakt i.s.m. RTV Nunspeet over de dagelijkse werkzaamheden van de 
herder. 3 filmpjes in 2020. Dit wordt voortgezet in 2021. 
 
Tijdens deze publicaties wordt ook de gemeente Nunspeet haar kernen en haar natuur benoemd.  
 
Financieel 
Het financieel resultaat is positief.  In 2020 is een mooi begrotingsoverschot van ca € 11.193,59 
gerealiseerd. Een aantal extra investeringen met name voor de beveiliging tegen de wolf zijn 
gesubsidieerd.  
 
Hierbij presenteren wij de definitieve cijfers over het jaar 2020. De cijfers zijn aan de 
accountant voorgelegd en op 11 maart jl. goedgekeurd. De goedkeurende accountantsverklaring is 
gepubliceerd op de website.  
 
Omdat ook 2020 een stabiel jaar is geweest betrekking tot personeel, vrijwilligers en de relatie 
met sponsoren en gemeente ziet het bestuur de toekomst positief tegemoet. Om die reden heeft 
het bestuur ook voor 2020 durven besluiten nog een aantal grote investeringen te doen in 
materieel. Een deel van deze investeringen is gesubsidieerd maar een belangrijk deel is ook uit 
eigen middelen betaald.   
 
Inkomsten  
De begrazingsinkomsten voor 2020 zijn ten opzichte van 2019 fors toegenomen. Dit heeft te 
maken met de efficiente planning van de inzet van de kudde op de heide zodat de gemeente ten 
volle heeft kunnen profiteren van de kudde bij het onderhoud van de heide. Er zijn in 2020 wat 
extra inkomsten geweest die te maken hadden met de investering in wolf werende middelen.  
Verder heeft de verkoop van schapen aan andere kuddes beduidend meer opgeleverd dan in 
andere jaren. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de gezondheid van de dieren die 
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hiermee ook voor andere kuddes aantrekkelijk zijn en waar men bereid is meer voor te betalen. 
Er zijn in verhouding minder schapen naar de slacht gegaan.  
Verder heeft het feit dat de Stichting nu Btw plichtig financieel goed uitgepakt.  
 
De inkomsten uit donaties, activiteiten en adoptielammeren zijn gedeald. Dit heeft een directe 
relatie met Covid en we hopen voor 2021 dit weer te kunne oppakken.   
 
Lammetjesdag was in algemene zin winstgevend terwijl ook dit jaar op het schapen scheren, er 
was geen echte schaapsscheerdersdag, financieel is toegelegd.  
 
Uitgaven  
Aan de uitgaven kant is een afname te zien ten opzichte van 2019. Dit was echter een 
uitzonderlijk jaar met grote investeringen aan een tweetal projecten; wolf fencing en het 
informatie bord alsmede investeringen in materieel.  
 
De overige uitgaven zijn grotendeels gelijk gebleven en voor wat betreft de directe 
personeelskosten zijn we onder het budget gebleven. Dit komt voornamelijk door het feit dat we 
geen externe herders capaciteit hebben hoeven inzetten en bijvoorbeeld de vakanties van de 
vaste herder met vrijwilligers zijn opgevangen.  
 
Dierenarts kosten zijn vrijwel gelijk gebleven wat de juistheid van de keuzes voor een vast 
contract met een gespecialiseerd dierenarts bevestigd en laat zien dat de kudde gezond is.  
 
In het kader van de bescherming van de kudde tegen de wolf zijn speciale flexnetten 
aangeschaft. De kosten hiervoor zijn grotendeels gedekt door subsidie vanuit de provincie. 
 
Verder is er geïnvesteerd in een bedrijfsauto voor de herder. Bij het aangaan van het contract 
met de herder is afgesproken dat zij voor eigen vervoer zou zorgen en de direct aan de 
werkzaamheden voor de stichting gerelateerde kosten zouden worden vergoed. In de loop van 
2020 bleek de eigen auto van de herder dusdanig veel extra onderhoud te vergen dat het voor 
haar ondoenlijk was deze nog langer in de lucht te houden. Omdat de aanschaf van een voor de 
werkzaamheden geschikte auto te duur was heeft de stichting besloten een kwalitatief goede 
tweedehands 4 x 4 aan te schaffen en deze tegen een vergoeding aan de herder ter beschikking 
te stellen.  
De auto is aangeschaft op basis van een afschrijvingstermijn van 5 jaar en zal op basis hiervan 
naar verwachting voor de stichting kostenneutraal uitvallen. De auto is door vrijwilligers van een 
specifiek voor de herder noodzakelijk interieur voorzien.  
 
Voor 2020 is het hooi gekocht bij een leverancier die het in kleine partijen kan leveren en deze 
op het terrein bij de kooi plaatst hierdoor is verlies van hooi grotendeels voorkomen.   
 
Wel is duidelijk dat de dierenarts kosten gelijk gebleven zijn en de voerkosten zijn, zelfs met 
het beschimmelde kuil en de vernielde verpakking van de hooirollen, gedaald.  
 
Overschot op de begroting 
Het overschot op de begroting zal aan de reserves worden toegevoegd. Hiermee wordt een 
spaarpotje gecreëerd voor de bouw van de nieuwe kooi. De stichting streeft ernaar om vanuit 
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continuiteits oogpunt minimaal 1/3 van de jaarbegroting als reserve aan te houden. Met de 
toevoeging die nu is gedaan is dit doel weer bereikt.  
 
Voor verdere uitleg van cijfers verwijzen wij naar de opmerkingen in het onderstaand overzicht.  
 
 
Nunspeet / Vierhouten, 13 maart 2021 
 
 
 
 
 
 
J. van Unen, voorzitter R.A. de Bruijn, penningmeester  W.D. Eskes, secretaris 
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Ter vergelijking: cijfers 2019 
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Bijlage – Goedkeurende verklaring accountant 
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