JAARVERSLAG 2016

Dit jaarverslag is samengesteld door het bestuur van de Kyra Foundation.

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.

De hoofddoelstelling van de Kyra foundation is: Bewoners van IJburg en omgeving in al hun
diversiteit met elkaar verbinden en het stimuleren van de participatie van diegenen voor wie deze
verbinding niet vanzelfsprekend is.”

Daarvan afgeleid zijn de volgende subdoelen:
De Kyra foundation zet zich op de Boerderij op IJburg in als een buurtplatform en ontmoetingsplaats
om een inclusief maatschappelijk netwerk op IJburg te bevorderen, met educatie over natuur, milieu
en dierenwelzijn als specifieke aandachtspunten;
De Kyra foundation wil dit op de Boerderij op IJburg realiseren op een maatschappelijk
verantwoorde manier, onder andere door het gebruik van zelf opgewekte groene stroom, natuurlijke
materialen en grondstoffen. ."
De kernwaarden zoals geformuleerd in het Jaarverslag 2015 zijn onverminderd dezelfde:
1. Iedereen, ongeacht inkomen of achtergrond, moet in staat worden gesteld om van de natuur
en het contact met dieren op de Boerderij te kunnen genieten
2. Contact maken kan alleen op een leuke manier, als je je hier allebei goed over voelt. Zowel
het kind, de volwassene als het dier moeten zich dus te allen tijde veilig en prettig kunnen
voelen op de Boerderij
3. Om goed voor dieren en elkaar te kunnen zorgen zal er een stevige en stabiele “tribe” nodig
zijn: een groep van actieve vrijwilligers die bij willen dragen aan de toegankelijkheid van de
Boerderij.
4. Door zelf te onderzoeken en ontdekken leer je meer dan wanneer iemand het je vertelt en je
het na moet doen. De Boerderij wil daarin graag ruimte bieden om te experimenten, voor
zowel kinderen als volwassenen.
5. “Afval bestaat niet”. De boerderij zal proberen om voor alle restproducten een nieuwe
functie te vinden en stelt zich dan ook ten doel om (op termijn) volledig ‘cradle to cradle ‘ te
werken.
Het afgelopen jaar zijn deze kernwaarden geconcretiseerd in activiteiten binnen drie thema’s:
“sport”, “buurt” en “zorg”.
In het kader van het thema sport is een nieuw lesrooster gemaakt waardoor meer kinderen kunnen
rijden. Door een samenwerking met de Stadspas is de paardensport op de Boerderij ook toegankelijk
voor mensen met een lager inkomen. V eel 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 hippische activiteiten en kunnen zij
het gehele jaar mee blijven doen.
In het kader van het thema buurt is dit jaar de Thee op Zondag maandelijks georganiseerd. De
seizoensfeesten zoals Pasen en Halloween waren weer een groot succes.
Dit jaar zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur van de Kyra Foundation, zij
zullen nader vorm gaan geven aan de buurtactiviteiten.

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 dat is opgesteld door diverse dierenhulp
organisaties. De Boerderij bleek als een van de weinige kinderboerderijen in Amsterdam aan de eisen
van het besluit te voldoen. Dit komt mede door de zeer ruime verblijven, de mogelijkheid voor de
dieren 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.

In dit jaarverslag wordt de realisatie van de prioriteiten besproken, zoals die in 2016 door het
bestuur zijn aangewezen. Het gaat daarbij om het volgende:
-

-

Locatie
o Helderheid verkrijgen over de toekomstige locatie of het eventueel langer blijven op
de huidige locatie van de Boerderij en hier op inspelen door planvorming voor een
verhuizing dan wel uitbreiding
Bestuur en organisatie
o Versterken bestuur Kyra Foundation
o Starten proces verkrijgen keurmerken Veilige Paardensport, Stichting
Kinderboerderijen Nederland, GD zoönosen kwalitietskeurmerk en
zorgboerderijenkeurmerk
o Procedure “In veilige handen” invoeren

-

-

Visievorming
o Schrijven van een visiedocument en meerjarenplan inclusief een evaluatie van de
huidige activiteiten
Fondsenwerving
o Fondsenwerving ten behoeve van de Zorg en Buurt activiteiten
o In kaart brengen van mogelijke structurele subsidies en deze aanvragen
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UITBREIDING ACTIVITEITEN

Het thema sport omvat veelsoortige hippische activiteiten. Die zorgen voor een goede basis voor de
Boerderij en maken het mogelijk om zonder structurele subsidie de maatschappelijke taken in het
kader van de thema’s ‘buurt’ en ‘zorg’ uit te voeren. Het lesrooster is aangepast waardoor nu meer
kinderen kunnen rijden en we de wachtlijst hebben kunnen oplossen. Ook de plaatsen binnen
ponykamp zijn uitgebreid. De samenwerking met de Stadspas is geïntensiveerd waardoor al 150
kinderen deel hebben kunnen nemen aan onze activiteiten tegen een zeer gereduceerd tarief. Door
middel van samenwerking met het Jeugdsportfonds en stichting Sina is het daarnaast mogelijk
geworden om langdurig deel te nemen aan de activiteiten.
In het kader van het thema buurt zijn de IJburg Rangers weer gestart. In samenwerking met het
stadsdeel Oost is er een speciaal winterprogramma opgezet.
De Thee op Zondag heeft maandelijks plaats gevonden met diverse gratis workshops.
Als buurtproject hebben wij tevens met stadsdeel Oost een project gestart rondom de inzameling
van afval. Ook hierover zijn workshops gegeven tijdens de Thee op Zondag.
In het kader van het thema zorg vinden de Horse Boy sessies nu structureel op wekelijkss basis plaats
op zondagochtend.
De dagbesteding is uitgebreid van één naar twee dagen per week in samenwerking met partners
Zaamzorg en Cordaan. Op dit moment worden de mogelijkheden verkend om samen te werken met
dagbesteding aanbieder Roads.
Autismecentrum Raeger heeft een moestuin gehuurd bij de Boerderij waar zij nu wekelijks met
kinderen komen.

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 Amsterdam is 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
De vergunning voor verblijf op de huidige locatie loopt tot 1 juni 2017 en kan maximaal verlengd
worden tot 1 juni 2018.
In het overleg geweest met het college van Amsterdam zijn voor de locatie de volgende opties zijn
besproken:
1.
2.
3.
4.
5.

Verhuizen naar een locatie in Diemen (locatie naast Fort aangewezen)
Verhuizen naar het Diemerpark
Verhuizen naar de Zeehoeve in Diemen
Een vaste plek op de huidige locatie
Stoppen met de Boerderij

De voorkeur van wethouder van der Burg gaat uit naar de locatie in Diemen. Vanwege de
voordurende onduidelijkheid is er in 2016 voor gekozen om niet in de locatie te investeren, maar
wel wat kleine aanpassingen te doen. Zo is de rijbaan vergroot en is er een extra paddock bij
gemaakt. Eind 2016 waren er veel problemen met de bodem van de paddock. Deze was te modderig
en daardoor gevaarlijk voor de pony’s en de kinderen. De gemeente Amsterdam afdeling
Dierenwelzijn had eerder een subsidie hiervoor toegezegd, maar heeft deze plots ingetrokken. Een

van de instructrices is daarop een crowdfunding actie gestart omalsnog de paddock van de pony’s en
de rijbaan te kunnen verbeteren. Dit is eind december gerealiseerd.

BESTUUR EN ORGANISATIE

Binnen bestuur en organisatie waren er de volgende doelstellingen:
1. Versterken van het bestuur van de Kyra Foundation door het aantrekken van nieuwe
bestuursleden
2. Het starten van het proces voor het behalen van de keurmerken SVP, SKBN, GD en
zorgboerderijen
3. Procedure “In veilige handen” invoeren
De organisatie heeft eind 2016 zeven personeelsleden in dienst. Ten opzichte van het begin van het
jaar zijn er enkele wisselingen geweest door uitstroom door studie. Een beheerder is aangenomen en
er is een sterk instructeursteam.
BESTUUR

Gedurende het jaar zijn er twee bestuursleden bijgekomen: Kim van Kaam en Anette Bosma. Het
bestuur zal ook verder versterkt worden door een afgevaardigde uit de Raad van Advies die per
januari 2017 wordt ingesteld.
De samenstelling van het bestuur is ook gewijzigd. Begin januari 2017 zullen Zita Pels en Maaike
Reuvers aftreden als bestuursleden omdat zij ook voor de stichting werkzaam zijn in een betaalde
functie.

KEURMERKEN

Door het behalen van keurmerken op de diverse werkgebieden kan de kwaliteit van de diensten van
de stichting worden gewaarborgd. Het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden van de verschillende
keurmerken bekeken. Er is gekozen om het keurmerk voor veilige paardensport niet te behalen,
omdat er eisen worden gesteld aan de opleiding van het personeel waar wij niet aan willen voldoen.
Er wordt gevraagd om een traditionele opleiding, terwijl wij op een anders dan traditionele manier
lesgeven. De faciliteiten en veiligheidsmaatregelen voldoen wel volledig aan de eisen van het
keurmerk. Wel wordt er gekeken naar het aansluiten bij een koepelorganisatie genaamd “Manege en
Ruiterbond” om zo de kwaliteit verder te verbeteren.
Om een vergelijkbare reden is er gekozen om nu niet het kinderboerderijen keurmerk te behalen,
maar wel alle protocollen te implementeren. Omdat de Boerderij qua opzet zowel kenmerken heeft
van een ponyclub, een buurtboerderij als een kinderboerderij,zou het erg beperkend zijn geweest
als al het personeel aan de opleidingseisen (Dierverzorging niveau 4) zou moeten voldoen. Mogelijk
gaat in de toekomst de beheerder de opleiding wel volgen. Door de faciliteiten voldoet de Boerderij
aan de eisen uit “Boeren met Beleid” en het recente “Kinderboerderijenbesluit”.
Het keurmerk “Zoönosen” van de Gezondheidsdienst Dieren is wel behaald. Dit keurmerk van de
Gezondheidsdienst Dieren is bedoeld voor alle dierhouders waar de dieren in contact komen met
mensen, zoals op een kinderboerderij. Door het behalen van het keurmerk is aangetoond dat de

organisatie maatregelen heeft getroffen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te
beperken1. De eisen van het keurmerk zijn gericht op algemene maatregelen op het terrein zoals
waarschuwingsborden en maatregelen specifiek gericht op de aanwezige diersoorten. De criteria zijn
getoetst door een dierenarts.
Tevens heeft de stichting zich aangesloten bij koepelorganisatie Heemzorg waarmee ook AWBZ
gelden kunnen worden aangesproken voor de dagbesteding. De keuring van Heemzorg was onder
andere gericht op de begeleiding van deelnemers, de organisatie, verzekeringen, Arbo
omstandigheden en kwaliteitswaarborging.
De procedure “In veilige handen” is ingevoerd. Deze interventie voor vrijwilligersorganisaties is er op
gericht om een veilig klimaat te creëren voor kinderen en ongewenst gedrag te voorkomen. Alle
vrijwilligers en het personeel dienen een gedragscode te ondertekenen. Voorts krijgen zij toelichting
over het melden van een (vermoeden van) ongewenst gedrag . Voor alle vrijwilligers en het
personeel wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.

VISIEVORMING

Omdat de Kyra Foundation een jonge organisatie is en een vliegende start heeft gemaakt is er nog
weinig ruimte geweest om de visie vast te leggen en te evalueren. Daarom is in 2016 een eerste
versie van een visiestuk opgesteld op basis waarvan verder gewerkt kan worden aan een totaal stuk.
De evaluatie heeft helaas nog niet plaatsgevonden en zal in 2017 alsnog doorgang vinden.

FONDSENWERVING
In 2016 is gestart met het opzetten van fondsenwerving en het nagaan van de mogelijkheden voor
structurele subsidies.
De doelen voor 2016 waren:
-

Fondsenwerving ten behoeve van de Zorg en Buurt activiteiten
In kaart brengen van mogelijke structurele subsidies en deze aanvragen

De mogelijkheden van structurele subsidies zijn uitgebreid verkend, maar door de nieuwe
bezuinigingen leek de kans vrij klein dat daar aanspraak op gemaakt kon worden. Wel zijn er enkele
niet-structurele subsidies die mogelijkheden bieden om nieuwe activiteiten op te zetten. Dit wordt in
2017 verder verkend, ook naar aanleiding van de nieuwe begroting van het college van de gemeente
Amsterdam.
Er is voor gekozen om geen sportvereniging op te richten omdat dit niet nodig bleek voor het
verkrijgen van sportgelden. Er is een sponsorplan opgesteld voor leveranciers, deze zal in 2017 in
praktijk worden gebracht. Een lidmaatschapsvorm is ondergebracht bij de Manege en Ruiterbond.
In november 2016 is er geld toegekend vanuit het stadsdeel Amsterdam Oost om een
natuurprogramma te maken voor de wintermaanden:. hierdoor zijn de IJburg Rangers weer gestart.
Eind 2016 is er op initiatief van een van de instructrices een crowdfunding actie geweest waarbij geld
1

Voor meer informatie zie http://www.gddiergezondheid.nl/keurmerkzoonosen

is ingezameld voor het verbeteren van de paddock van de pony’s en de rijbaan. Dankzij deze
succesvolle actie zijn de verbeteringen alsnog gerealiseerd.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

SPONSORS

Graag willen wij de volgende sponsors bedanken voor hun bijdrage aan de stichting en haar
activiteiten:

