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De kinderboerderij in het kort
Kinderboerderij De Goudse Hofsteden is een unieke plek in Gouda, waar kinderen en volwassenen in
contact kunnen komen met allerlei boerderijdieren. Daarnaast organiseert de kinderboerderij veel
leuke en leerzame activiteiten en vormt een groene ontmoetingsplek voor inwoners uit Gouda en
omgeving. Jaarlijks wordt de kinderboerderij ruim 150.000 keer bezocht. De kinderboerderij is een
stichting en wordt beheerd door vaste medewerkers, die worden ondersteund door een grote groep
vrijwilligers. De kinderboerderij ontvangt subsidie van de gemeente Gouda, aangevuld met donaties,
giften en sponsorgelden van bedrijven en andere organisaties en eigen inkomsten.
Missie
Het beheren en exploiteren van een kinderboerderij waarbij kinderen en volwassenen uit de regio op
een recreatieve en educatieve manier in aanraking komen met (landbouwhuis)dieren en planten om
op deze wijze een respectvolle houding ten aanzien hiervan te stimuleren. De interactie tussen
bezoeker en dier staat hierbij centraal.
Visie
Om de visie te verwezenlijken wil de kinderboerderij een organisatie zijn die:
 Professioneel functioneert en een professionele uitstraling heeft
richting personeel, vrijwilligers en bezoekers. Veiligheid en hygiëne
staan hierbij hoog in het vaandel.
 Een aantrekkelijke en goed onderhouden locatie biedt aan bezoekers
om te recreëren en met elkaar in contact te komen op een
vrijblijvende en laagdrempelige wijze in een ontspannen omgeving.
 Een voorbeeldfunctie zijn richting het publiek aangaande het houden
en verzorgen van dieren. De gezondheid en welzijn van de dieren staat
hierbij centraal.
 Contact tussen dier en mens (en in het bijzonder kinderen) stimuleert.
Doelgroepen
De kinderboerderij richt zich op de volgende doelgroepen: Kinderen van 0 – 12 jaar en hun (groot)
ouders/verzorgers, leerlingen van basisscholen, kinderen van PSZ/ KDV/ BSO (groepen). Daarnaast
ook ouderen uit verpleeghuizen/ verzorgingshuizen en mensen met een beperking.

Stichting Vrienden van de kinderboerderij
De kinderboerderij ontvangt subsidie van de gemeente Gouda. Ook genereert de kinderboerderij
veel eigen inkomsten, bijvoorbeeld via horeca en activiteiten. Toch is er meer nodig om de
kinderboerderij in stand te houden en te verbeteren. Gelukkig krijgen wij veel steun van
particulieren, bedrijven, scholen en fondsen.
Om dit in goede banen te leiden, is in 2011 de Stichting Vrienden van de kinderboerderij De Goudse
Hofsteden opgericht. Zij is verantwoordelijk voor het werven van particulieren en bedrijfsvrienden
en het bijhouden van de administratie daarvan. Jaarlijks draagt de stichting bij aan projecten van de
kinderboerderij, bijvoorbeeld vernieuwing van dierverblijven, speeltoestellen of de horecaruimte.
Vrienden van de kinderboerderij kunnen bedrijven, instellingen, stichtingen, scholen of particulieren
zijn die helpen in de vorm van geld, materialen of diensten.
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Wat houdt een bedrijfsvriendschap in?
Voor een minimale bijdrage van €250 per jaar bent u bedrijfsvriend van de kinderboerderij. Dat kan
in de vorm van geld of in natura. Dat laatste betekent dat u jaarlijks producten of diensten voor
minimaal € 250 levert. Bijvoorbeeld mankracht, bouwmaterialen of andere producten en expertise
die wij regelmatig nodig hebben. Denk aan promotiemateriaal, ICT, beveiliging, vormgeving of
communicatie. Wij kunnen alle hulp goed gebruiken.

Wat krijgt u terug?
De steun van bedrijfsvrienden zorgt ervoor dat de kinderboerderij een mooie plek is en blijft. De
steun komt ten goede aan de dieren en de bezoekers. Hieronder staat beschreven van welke
voordelen u kunt genieten als bedrijfsvriend:
1. Uw bedrijfsnaam op bord ‘Bedrijfsvrienden van de
Kinderboerderij’.
2. Uw bedrijfsnaam en/of logo met een link op de
bedrijfsvriendenpagina van
www.kinderboerderijgouda.nl.
3. Positieve aandacht voor uw bedrijf op sociale media
(Facebook en Twitter) en in de nieuwsbrief onder onze
vele fans. De kinderboerderij zorgt voor een mooie tekst
en een foto.
4. Uitnodiging voor de jaarlijkse begunstigersmiddag. Vier
keer per jaar een e-mail nieuwsbrief speciaal voor vrienden van de Kinderboerderij.
5. Mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief vergaderruimte op de kinderboerderij te
boeken.
Extra opties voor een meerprijs:
A. Mogelijkheid om specifieke projecten te sponsoren (financieel, product of dienst). Passende
bebording bij het project op het erf zal aangeven dat uw bedrijf medeverantwoordelijk is
voor de realisatie hiervan.
B. Mogelijkheid om bij de Hofstedendagen of bij andere evenementen een kraam te bemannen.
C. Misschien heeft u zelf andere ideeën? Wij denken graag mee.
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Waarom bedrijfsvriend worden?
Zijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Ondernemen begrippen die hoog in
het vaandel staan binnen uw organisatie? Of is dit nog niet in uw bedrijfsvoering geïntegreerd en
heeft u juist behoefte om hier wat mee te doen? Dan is dit een mooie manier om als bedrijf wat
terug te geven aan de lokale gemeenschap.
De Kinderboerderij De Goudse Hofsteden is een goed en gewaardeerd doel in Gouda dat jaarlijks wel
150.000 keer wordt bezocht. Als bedrijfsvriend bent u niet alleen maatschappelijk verantwoord
bezig, maar kunt u ook nog eens veel naamsbekendheid genereren in Gouda.
De Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden heeft de ANBI-status. Dat betekent
dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de Kinderboerderij De Goudse Hofsteden te steunen?
Of heeft u zelf ideeën hoe u dit vorm wilt geven? Neemt u dan contact op met Karin van
Hoogstraten op karin@kinderboerderijgouda.nl. Wij stellen uw bijdrage en betrokkenheid zeer op
prijs.
U kunt ook een kijkje nemen op onze website, Facebook of Twitter pagina via onderstaande links.
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