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Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2021 is in alle opzichten wederom voor iedereen een speciaal jaar geweest. Zo ook voor het
wel en wee van onze Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin. In 2021 hadden we nog steeds te maken
met de coronacrisis. We werden opnieuw geconfronteerd met meerdere lockdowns, waarin de
boerderij gesloten werd, maar de vlindertuin gelukkig kon openblijven. Toch kunnen we niet zeggen
dat in 2021 alles corona was, integendeel we kunnen met trots terugkijken op de vele mooie
momenten in het afgelopen jaar.
Ook in 2021 is weer gebleken hoe waardevol het obstakelvrije pad rond de boerderij is. Tijdens de
lockdowns konden onze bezoekers om de boerderij heen lopen om zo de dieren te zien en konden de
kinderen de dieren toch wat voer geven. De verkoop van eieren kon tijdens de lockdowns gewoon
doorgaan. Ook de Buurtvlindertuin was een uitje voor vele bezoekers tijdens deze lockdowns. Onze
Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin zijn in 2021 nog steviger verankerd in de Eerselse
gemeenschap. Het overgrote deel van de bezoekers bestaat uit minimaal 2 personen, een
zorgbehoevende oudere, dementerende of persoon met een beperking ofwel een (groot)ouder met
één of meer kinderen. Mensen met een beperking, stagiaires, ZMLK-leerlingen, statushouders, enz.,
iedereen hoort er gewoon bij! Deze Eerselse parels laten zien dat ‘inclusieve samenleving’ hier op
een natuurlijke wijze vorm heeft gekregen. Daar ben ik als voorzitter enorm trots op. Dit was en blijft
onze belangrijkste doelstelling.
Helaas werden we in het aflopen jaar enkele keren geconfronteerd met vandalisme in de
buurtvlindertuin. Gelukkig viel de schade mee, maar het is een hard gelag voor onze vrijwilligers, die
hun mooie werk op die manier teniet gedaan zien worden. Er werd aangifte gedaan bij de Politie.
In 2021 hebben we ons nieuwe logo en huisstijl geïntroduceerd; een logo dat meer aanspreekt en
herkenbaar is.
Zonder de nodige subsidies, sponsoring, donaties en giften had dit alles niet gerealiseerd kunnen
worden en onze dank is dan ook groot aan al deze gulle gevers.
Rest mij nog mijn dank uit te spreken aan al onze zeer gemotiveerde vrijwilligers, die zich ook in de
moeilijke omstandigheden tijdens de lockdowns en de barre wintermaanden méér dan 100% hebben
ingezet. Heel veel dank voor hun geweldige inzet. Zij maken dat onze Buurtboerderij en
Buurtvlindertuin prachtige en graag bezochte parels zijn voor de Eerselse gemeenschap.

Doel van de Stichting:
Het doel van de Stichting Buurtboerderij Eersel is:
De realisatie, beheer, de inrichting en de exploitatie van de Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin ten
behoeve van maatschappelijke, sociale en educatieve doeleinden.
Dit realiseren we door een ontmoetingsplaats te creëren en door onze bezoekers een leuke en
leerzame ervaring te geven met onze dieren, onze planten en vlinders. Daarnaast vinden we het
belangrijk, gezien de maatschappelijk en sociale functie van de Buurtboerderij en de
Buurtvlindertuin, dat de toegang voor iedereen gratis blijft.
De Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin verwelkomen ieder jaar ruim 12.000 bezoekers; van jong
tot oud, met en zonder beperking, in groepen en alleen. Iedereen is welkom! Alle werkzaamheden
worden uitgevoerd door vrijwilligers.
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Bestuurssamenstelling
In 2021 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Voorzitter:
mevr. Netty Verdonk-Don
Penningmeester:
mevr. Annie Rijkers-Smolders vanaf 22-1-2021
Secretaris:
dhr. Ad Bierens
Bestuurslid:
mevr. Willy van de Ven-Venhorst
Bestuurslid:
dhr. Cees Beemer
Bestuurslid:
dhr. Willy Timmermans
Door de coronamaatregelen hebben tot april 2021 geen officiële bestuursvergaderingen
plaatsgevonden, wel veelvuldig telefonisch overleg en mailverkeer. Vanaf april konden de
bestuursvergaderingen weer worden hervat met inachtneming van de coronarichtlijnen en vonden
er nog 6 bestuursvergaderingen plaats in 2021.
Vrijwilligers
Wij zijn enorm dankbaar voor onze hechte groep van circa 60 vrijwilligers die ook in deze moeilijke
periode hun goede zorg voor alle dieren, werkzaamheden, en activiteiten op de boerderij en in de
vlindertuin met veel enthousiasme en enorme inzet hebben verricht.
Verdrietig was het dat we in 2021 geconfronteerd werden met het overlijden van 2 van onze trouwe
vrijwilligers Leo van de Ven en Arnoud van Hove en van hen afscheid hebben moeten nemen.
In 2021 kon de jaarlijkse barbecue voor onze vrijwilligers door de corona helaas weer geen doorgang
vinden en heeft het bestuur de vrijwilligers aan het einde van het jaar verblijd met een kerstpakket
om op die wijze de waardering te tonen voor hun fantastische inzet.
Verder zijn we ook trots op de ‘werkplekken’, die we door een goede samenwerking met andere
instanties hebben gecreëerd en we laten daarmee zien dat iedereen – ondanks beperkingen – mee
kan doen in onze samenleving. In 2021 waren dat 2 personen van Lunetzorg, 1 persoon van Content
Wonen en enkele statushouders. Ook zijn er diverse vrijwilligers via Kempenplus gekomen.
Daarnaast zijn er 4 leerlingen van ZMLK-school De Groote Aard actief (deze school zorgt zelf voor
begeleiding) en enkele (nooit meer dan 2 tegelijk) leerlingen van het PIUS X college die hier hun
maatschappelijke stage doen.
Activiteiten 2021
Zodra de coronaregels het toelieten, hebben we de Buurtboerderij opengesteld op de normale
openingstijden: 6 dagen per week van dinsdag tot en met zondag 2 x 2 uur daags.
Daarnaast werden er door de enthousiaste activiteitencommissie allerlei zeer geslaagde activiteiten
georganiseerd, waarvan we de volgende noemen.
Op 29 mei 2021 vond alsnog, door de corona wat later dan andere jaren, de NL-Doet activiteit plaats
met een bijdrage van het Oranje Fonds. We waren hiervoor een samenwerking aangegaan met
Buurtvereniging De Molenakkers en in de ochtend werden er vaste planten en perkplantjes gezet in
de vlindertuin. Een andere groep was druk bezig om de Buurtboerderij weer ‘spic en span’ te maken.
’s Middags was er een zeer geslaagde activiteitenmiddag voor de kinderen, waar veel belangstelling
voor was van jong en oud. Ook was er de start van een nieuwe actie om ‘vriend te worden van de
Buurtboerderij’ met een bijdrage van € 20 per jaar in ruil voor een mooie mok met een afbeelding
van Willem het varken. Deze actie liep het hele jaar door en daar gaan we ook in 2022 weer een
vervolg aangeven.
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Met Pasen konden we in de buitenlucht in de buurtvlindertuin toch veel kinderen blij maken met een
mooie paasactiviteit en werden er heel wat paaseitjes verstopt en gevonden.
In augustus werd het dak van de hooimijt vervangen, een hele klus die hard nodig was om het dak
weer waterdicht te maken. Dankzij ontvangen donaties hebben we deze noodzakelijke klus kunnen
klaren zonder dat we onze vervangingsreserves hebben hoeven aan te boren.
Op 24 en 25 september 2021 werd met veel enthousiasme meegedaan aan de Burendag met als
thema ‘samen buurten’ op de Buurtboerderij Eersel, in de Buurtvlindertuin en op het
Buurtbelevingspad. Ook hiervoor werd een bijdrage ontvangen van het Oranjefonds.
Op 24 september werd het Educatieve Buurtbelevingspad gereed gemaakt voor de officiële opening
een dag later. Dit pad hebben we in samenwerking met het IVN Bergeijk-Eersel weten te realiseren
met een aantal donaties uit het bedrijfsleven en de grote inzet van onze vrijwilligers.
’s Avonds was er een ‘Workshop’ voor vrijwilligers. Er was een presentatie door twee dierenartsen en
uitleg over het educatieve pad en ‘vriend worden’ van de Buurtboerderij. De opkomst was hoog en
de sfeer goed. De dierenartsen hadden een goed en leerzaam verhaal over voeding voor onze dieren
en veel voorkomende ziektes. Alle vrijwilligers kregen een vrijwilligershesje uitgereikt voor een
betere herkenbaarheid tijdens hun vrijwilligerswerk.
Op 25 september was de officiële opening van het Buurtbelevingspad door de Burgemeester en
wethouder. Gevolgd door uitleg voor buren en andere belangstellenden over het nieuwe educatieve
belevingspad. Het Buurtbelevingspad is een in samenwerking met de scholen voorbereide educatieve
route, waar leerlingen en bezoekers zich kunnen oriënteren op aspecten van dieren, insecten en
planten. Het verbindt de Buurtboerderij met de Buurtvlindertuin. Doelgroepen zijn de leerlingen van
basisscholen en speciaal onderwijs, maar het is ook geschikt voor individuele bezoekers en blijkt een
echte aanwinst te zijn voor de Eerselse gemeenschap.
’s Middags was er een geweldige opkomst bij de activiteitenmiddag voor kinderen, zowel van
kinderen als ouders en grootouders en andere belangstellenden.
Het was een gevarieerd en leuk programma. Door de grote oppervlakte van de Buurt-boerderij en de
-vlindertuin konden de vele bezoekers op gepaste afstand veilig genieten.
Ook werd de nieuwe koestal geopend met een ‘levensechte melkbare koe’ en het herinneringsbankje
van onze overleden vrijwilliger Leo van de Ven, geschonken door de familie op speciaal
verzoek van Leo.
Begin november hebben we een verhard pad gekregen naar de vlindertuin, dat aansluit op het
bestaande pad achter Lunetzorg. Dank daarvoor aan de gemeente, die dit mogelijk heeft gemaakt.
In het kader van het Project Krachtige Kernen, dat als doel heeft de samenhorigheid binnen de
gemeente Eersel te versterken, werd het door ons ingediende projectvoorstel ‘Herbeleven en
buurten’ gehonoreerd met een cheque van € 2.035.
De intentie is een project te starten voor ouderen en mensen met dementie. We denken aan het
faciliteren van onze locaties gedurende bepaalde dagdelen voor dementievriendelijke tuinen,
omgaan van mensen met dementie met dieren (knuffelen, voelen, ruiken). Herbeleven van ‘oude
gebruiken/rituelen’ door tonen van filmpjes op een scherm. Zo’n programma is niet eenvoudig. We
kunnen dit niet alleen en onze al actieve vrijwilligers kunnen we hiermee niet belasten. Het vergt
specialistische kennis. Wel zijn onze faciliteiten heel passend. Als eerste stap willen we een
haalbaarheidsonderzoek doen en samen met Alzheimer NL, dementievriendelijke tuin, IVN,
gemeente Eersel, zorgverleners, dagbestedingen, etc. We willen inventariseren wat er al is en kijken
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waar in onze gemeente behoefte aan is. De start is gemaakt en dit haalbaarheidsonderzoek zal in
2022 een vervolg krijgen.
Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
Het financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022 zijn als bijlage onderaan dit jaarverslag
toegevoegd. Dit bestaat uit een staat van baten en lasten van de reguliere exploitatie en een staat
van baten en lasten voor de investeringsexploitatie en een weergave van de balans per 31-12-2021.
Het streven is om jaarlijks een toevoeging te doen van 3% van de vervangingswaarde gebouwen,
inrichting etc. aan de bestemmingsreserve om deze in de loop der jaren op het gewenste peil te
brengen. Maar in de praktijk blijft dit toch vaak beperkt tot een geringe toevoeging. We doen onze
uiterste best om allerlei donaties en speciale acties binnen te halen, vaak met succes. Maar deze
opbrengsten dienen meestal ook volledig uitgegeven te worden voor de realisatie van de betreffende
projecten waarvoor deze donaties zijn verkregen. Komt bij dat de realisatie daarvan vaak vele uren
extra inzet vergt van onze vrijwilligers.
Vooruitblik 2022
We hopen dat we het coronatijdperk in 2022 achter ons kunnen laten en weer continu open kunnen
blijven op de reguliere openingstijden.
De activiteitencommissie is weer drukdoende met het voorbereiden van allerlei mooie activiteiten in
2022, de eerste staat gepland voor NL Doet op 12 maart 2022.
Uiteraard blijft de zorg en waardering van al onze vrijwilligers essentieel.
We blijven zorgen voor continuïteit van het onderhoud van de Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin,
met waar mogelijk verdere verbeteringen en vernieuwingen.
We gaan voor instandhoudingssubsidies en sponsoring voor de reguliere exploitatie en daarnaast
voor acties en donaties voor investeringen en nieuwe initiatieven. Enkele acties hebben eind 2021 al
geresulteerd in extra opbrengsten voor nieuwe projecten; deze opbrengsten zijn als vooruit
ontvangen bedragen opgenomen op de balans per 31-12-2021. Deze projecten zullen we in de loop
van 2022 verder gaan uitwerken en realiseren.
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