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VOORWOORD 

 

Het afgelopen jaar zijn de Kyra Foundation en de stichting Boerderij op IJburg dichter naar elkaar 

toegegroeid en is er gekozen voor een fusie. De stichting Boerderij op IJburg zal opgaan in de Kyra 

Foundation per januari 2017. Een Raad van Advies van buurtbewoners wordt gevormd en zal het 

bestuur van de Kyra Foundation gevraagd en ongevraagd advies gaan geven.  Boerderij op IJburg  

blijft de naam van de locatie waar de Kyra Foundation haar activiteiten realiseert. 

Het afgelopen jaar zijn de activiteiten binnen de thema’s “Sport”, “Zorg” en “Buurt” uitgebreid. Er is 
een nieuw lesrooster gemaakt waardoor meer kinderen kunnen rijden. Ook  
Door een samenwerking met de Stadspas is de paardensport op de Boerderij ook toegankelijk voor 
mensen met een lager inkomen en veel kinderen hebben daar gebruik van gemaakt het afgelopen 
jaar. In samenwerking met het Jeugdsportfonds en stichting Sina hebben al meer dan 150 kinderen 
voor een zeer gereduceerde prijs deel kunnen nemen aan onze activiteiten en kunnen zij het gehele 
jaar mee blijven doen.  
 
De Thee op Zondag heeft dit jaar maandelijks plaatsgevonden. Dit jaar zijn twee nieuwe  
bestuursleden toegetreden tot het bestuur van de Kyra Foundation en zij zullen vorm gaan geven aan 
de buurtactiviteiten. De seizoensfeesten zoals Pasen en Halloween waren weer een groot succes.  
 
Binnen het thema “Zorg” heeft de Kyra Foundation een sterke professionalisering doorgemaakt. Voor 
de Horse Boy sessies is meer educatie gevolgd, het GD keurmerk Zoöosen is behaald en de stichting 
heeft zich aangesloten bij koepelorganisatie Heemzorg.  

Momenteel worden op de Boerderij de volgende activiteiten aangeboden: 

- Ponymaatjes  

- Rijden (ook voor volwassenen) 

- Voltige team  

- Lease pony’s  

- Natural horsemanship les voor volwassenen 

- Ponykamp 

- Coachingsactiviteiten voor volwassenen  

- Kinderfeestjes  

- Bedrijfstrainingen met paarden voor profit en non-profit instellingen en voor het onderwijs 

- Thee op de Boerderij met knutselen of activiteiten voor kinderen  

- Uitstapjes voor meervoudig gehandicapte kinderen 

- IJburg Rangers 

- Horse Boy sessies voor kinderen met autisme 

- Dagbesteding in samenwerking met ZaamZorg en Cordaan 

Dit jaar kwam een nieuw “Kinderboerderijenbesluit” uit wat is opgesteld door diverse dierenhulp 

organisaties. De Boerderij bleek als een van de weinige kinderboerderijen in Amsterdam aan de eisen 



 
 

4 
 

van het besluit te voldoen. Dit komt mede door de zeer ruime verblijven, de mogelijkheid om vrij te 

lopen en de maatregelen die zijn genomen om soorteigen gedrag mogelijk te maken.  

Momenteel heeft de Boerderij de volgende dieren: 

- 10 pony’s  

- 1 muildier 

- 3 schapen 

- 6 kippen  

- 3 konijnen 

De varkentjes zijn verhuisd naar hun vaste verzorger die ze graag dichterbij huis wilde hebben. 

Helaas is er gedurende het jaar één kip overleden. Op dit moment wordt er gekeken naar het 

uitbreiden van het aantal pony’s. In verband met de verhuizing zijn er momenteel geen plannen om 

het dieraantal uit te breiden.   
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PRIORITEITEN 

Het afgelopen jaar heeft de stichting hard gewerkt aan professionalisering. Voor het komende jaar is 

alle energie gericht op het verkrijgen van een nieuwe locatie en daar naar toe verhuizen. De 

volgende prioriteiten zijn geformuleerd voor 2017:  

- Locatie 

o Voor de toegewezen locatie het vergunningstraject starten 

o Projectplan maken voor de verhuizing 

 

- Bestuur en organisatie 

o Vormgeven nieuwe werkwijze binnen stichting 

o Kwaliteitssysteem invoeren 

 

- Activiteiten 

o Verstevigen huidige aanbod 

o Verkennen nieuwe thema’s aan de hand van een visiedocument 

 

 

- Fondsenwerving 

o Fondsenwerving ten behoeve van activiteiten 

o Sponsor commissie opzetten  

o Sponsorplan maken en in praktijk brengen 

o Financieel plan voor verhuizing opstellen 
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LOCATIE 

In vrijwel het hele jaar 2016 is de toekomst van de Boerderij onzeker gebleven, maar na intensief 

overleg in december met het college van bestuur heeft de gemeente Amsterdam  toegezegd dat de 

Boerderij een (andere) vaste plek gaat krijgen. Daarbij is tevens naar voren gekomen dat de kosten 

van eventueel bouwrijp maken door de gemeente betaald gaan worden. Vooruitlopend op de 

besluitvorming is er reeds gestart met het opstellen van begrotingen voor de investering en 

de exploitatie op een nieuwe locatie. Zodra er duidelijkheid is zal het vergunningstraject 

gestart kunnen worden en moet er een projectplan worden opgesteld rondom de verhuizing 

of voor het aanbrengen van duurzame verbeteringen op de huidige locatie.  

 

De huidige locatie zal verbeterd worden in 2017. Zo worden de containers aangekleed met planten, 
wordt het hergebruik van regenwater verbeterd, wordt er een dierenweide gemaakt en wordt een 
bijenkast geplaatst in samenwerking met een imker. 

 

Doelstellingen:  

- Voor de toegewezen locatie het vergunningstraject starten 

- Projectplan maken voor de verhuizing of voor de duurzame verbeteringen op de huidige 
locatie 

- Enkele aanpassingen aan de huidige locatie om het gebruiksgemak te bevorderen.  
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BESTUUR EN ORGANISATIE 

In 2016 is besloten om de stichting Kyra Foundation en de stichting Boerderij op IJburg samen te 

voegen. De stichting Boerderij op IJburg gaat op in de Kyra Foundation in de vorm van een Raad van 

Advies en een afgevaardigde in het bestuur van de Kyra Foundation. De Raad van Advies kan 

gevraagd en ongevraagd advies geven. Deze nieuwe organisatievorm moet nog geïmplementeerd 

worden en zal aandacht behoeven in 2017.  

In het afgelopen jaar is het niet gelukt om alle geplande evaluaties te doen. Daarom is het 

voornemen om in 2017 een kwaliteitssysteem in te voeren waarin planmatig geëvalueerd wordt.  

In 2017 zal voor de hippische activiteiten aansluiting worden gezocht bij de Manege en Ruiter Bond, 

een vereniging van manegehouders. Hierdoor kunnen we de kwaliteit verbeteren van het hippische 

aanbod.  

De betalingscyclus voor klanten wordt verbeterd en vastgelegd in een protocol. 

 

Doelstellingen:  

o Vormgeven nieuwe werkwijze binnen stichting 

o Kwaliteitssysteem invoeren 

o Aansluiten bij Manege en Ruiter Bond 

o Betalingscyclus in een protocol vastleggen 
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ACTIVITEITEN 

Het huidige aanbod is sterk gegroeid in 2016 en moet nu verder verstevigd worden door middel van 

een goede PR en het monitoren van kwaliteit. Om dit te kunnen doen worden de thema’s Buurt, 

Sport en Zorg los gelaten en worden er naar meer aansprekende thema’s gezocht. Een eerste 

voorstel voor deze thema’s zijn:  

- Dierenwelzijn 

o Kinderen en volwassenen nieuwe inzichten aanreiken over diergedrag en 

dierenwelzijn op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten 

- Buurtlaboratorium 

o De Boerderij is een plek waar de buurt kan experimenteren met activiteiten rondom 

thema’s die spelen in de buurt zoals vrijwilligerswerk en afval, maar ook met meer 

persoonlijke thema’s zoals voedsel. De Boerderij is het platform voor deze 

experimenten 

- Inclusieve samenleving 

o Iedereen moet mee kunnen doen aan de activiteiten van de Boerderij. Daarom 

wordt extra aandacht besteed aan het toegankelijk maken van activiteiten of het 

opzetten van nieuwe activiteiten voor mensen waarvoor toegang tot het aanbod niet 

vanzelfsprekend is 

De huidige activiteiten kunnen als volgt worden ingedeeld onder de nieuwe thema’s:  

Dierenwelzijn Buurtlaboratorium Inclusieve samenleving 

Ponymaatjes Thee op de Boerderij Dagbesteding 

Rijden en lease pony’s IJburg Rangers Horse Boy sessies 

Voltige team Kinderfeestjes rondom natuur Uitstapjes voor kinderen Omega 

Lessen voor volwassenen Afvalproject Coaching voor volwassenen 

Ponykamp en workshops Project rondom vluchtelingen Samenwerking met Raeger 

 

Activiteiten die in 2017 ontwikkeld worden: 

1. Dierenwelzijn: 

a. Het Ponymaatjes systeem wordt volledig af geschreven en gedrukt 

b. Er wordt een paard opgevangen die zulke problemen heeft bij de eigenaar dat deze 

het paard niet meer kan trainen 
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c. Mogelijk een samenwerking met een asiel 

d. Uitbreiding Natural Horsemanship cursusaanbod 

2. Buurtlaboratorium: 

a. Uitbreiden aanbod Thee op Zondag 

b. Beschikbaar maken van de Boerderij voor activiteiten van andere stichtingen en 

verenigingen 

3. Inclusieve samenleving: 

a. Paardrijden structureel beschikbaar maken voor kinderen in armoede 

b. Ouderen meer bij de activiteiten betrekken 

c. Activiteiten voor vluchtelingen en statushouders 

d. Zorg activiteiten verder uitbreiden  
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FONDSENWERVING 

In 2016 is de basis gelegd voor de fondsenwerving. In 2017 gaan we daar mee door.  

Voor 2017 hebben we de volgende doelstellingen: 

o Fondsenwerving ten behoeve van activiteiten 

o Sponsor commissie opzetten  

o Sponsorplan maken en in praktijk brengen 

o Financieel plan voor verhuizing opstellen 

De fondsenwerving zoals ingezet in 2016 wordt verder uitgebreid. Binnen de thema’s wordt gekeken 

naar de mogelijkheden zoals private fondsen en eenmalige subsidies. Om dit proces verder te 

ondersteunen wordt er een sponsorcommissie opgezet die verder werkt aan de bestaande plannen 

voor donateurs en sponsors.  

Met het oog op de toekomstige verhuizing of het voortbestaan op de huidige locatie moet er een 

financieel plan gemaakt worden rondom de investering en de exploitatie. Tevens moet hiervoor 

dekking worden gezocht.  

 


