KINDERBOERDERIJ 't BRINKIE Ledenvergadering 2021 VERVOLG(2)
AGENDA :
1. VASTSTELLEN VERSLAG LEDEN VERGADERING OKTOBER 2020 (VERVOLG: 2)
1.7.: Subsidievoorwaarden : Vraag om een afschrift hiervan ?
De subsidievoorwaarden zullen geplaatst worden op de website.
1.13 : Bedankt voor balans waarin bankrekeningen, reserveringen en opstallen 2020.
1.14. 'Al dan niet sleutelen aan het aantal uren educatie moet nog worden bekeken ' :
Vraag : is dat al aan de orde geweest of een kwestie voor het nieuwe bestuur ?
Het “sleutelen” aan de uren van de educatief medewerkster is niet aan de orde. Wordt ook nergens
gesuggereerd.
1.15 . 'Inkomsten uit Muntenactie niet zichtbaar maken voor het Stadsdeel (mogelijk een verlaging
van de subsidie) “: van meet af aan is dit vanaf 2001 een bekende zaak voor Stadsdeel Zuidoost en
de Gemeente Amsterdam . Vraag: kan dit zinnetje tussen haakjes geschrapt worden ? Daarnáást :
“Bijdrage uit de muntenactie wordt als één bedrag opgenomen bij giften derden ( (8006) Vraag : In
eerdere ALV van 2018 zijn vrijwilligers van de Muntenactie ook erkend als Brinkievrijwilligers,
Maw. VRAAG: kan 8006 opgenomen worden in rijtje 8007 e.a. (Winkel,Boeken,Munten?)
De bijdrage uit de muntenactie wordt aangewend voor de exploitatie van de boerderij en niet als
aanvulling op onze kringloopbijdrage en hoort uit dien hoofde dan ook niet onder het hoofd zoals
genoemd in de vraag.
1.16 Dank voor het overnemen van de suggestie om vrijwilligersonkosten voor de Kringloop
voortaan onder 'Kringloop '(7010) onder te brengen en niet meer onder 4803
(vrijwilligersvergoeding exploitatie) .
1.21 “ Onze ledenlijst bestaat nog steeds uit rond de 1000 leden “ .Vraag : kan het ledenbestand
( “na 2 jaar niet betalen “worden geactualiseerd ?
Wordt regelmatig geactualiseerd.
1.22 “Op mijn reactie “Voorzitter, secretaris en penningmeester rechtstreeks in functie laten kiezen
door de algemene vergadering “ reageert bestuur met : “doen we al jaren “. Vraag: waarom
gebeurt dit dan niet – conform de statuten in artikel 11,1 in de komende digitale vergadering
2021 ?
Er wordt vanuit gegaan dat bestuursleden worden herkozen in hun functie en nieuwe bestuursleden
worden gekozen als algemeen bestuurslid.
VASTSTELLING JAARVERSLAGEN 2020 :
2.1. BRINKIE JAARVERSLAG 2020
Vraag : waarom Brinkie in zomertijd 2020 zo beperkt open, met name voor peuters/kleuters en
hun ouders waar veel vraag naar is ? Zéker in vergelijking met alle andere kinderboerderijen in
Amsterdam die met name in de periode juni t.m. augustus rond de dertig uur per week open
waren . En hier maar zes uur ( do. en vr. van 10-12 en za.middag van 13.00-15.00) ? Nu al
werken vrijwilligers op zondag al met twee personen .En bij actieve werving kunnen toch EXTRA
vrijwilligers náást de 'vaste 'mensen geworven worden (ook op zaterdagen ?).
Zie het antwoord op vraag 4
2.2. Verslag Dierverzorging :Vraag: geldt regeling Dierenwelzijn ook in 2021?
Uiteraard.

2.3. Verslag Educatie: Weer beperkt open Vraag Waren er écht geen alternatieve
oplossingen voor de vrijwilligers van de Kringloop vaste medewerkster als pauze ruimte, zodat
educatieve ruimte vaker voor educatie gebruikt had kunnen worden, cq, kan gaan worden ?
We hebben besloten om, vanwege de coronapandemie, geen activiteiten in de binnenruimte te doen.
2.4. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
4500: Vraag: Nóg hogere telefoonkosten dan in 2019 Citaat toel.2019: “we zullen in 2020
onderzoeken of het mogelijk is om deze kosten omlaag te brengen bijv. door een ander
abonnement '. Vraag: welke resultaat mbt. Onderzoek ? (in 2018: 771,= ; in 2019: 1.253,= in
2020 : 1.397,= ( terwijl 750,= was begroot ?).
Sinds 2019 staan de internetkosten (via KPN en niet meer via XS4ALL) op telefoonkosten in plaats
van organisatiekosten en wordt er gebruik gemaakt van een “werk/calamiteiten” mobiel
abonnement. Inmiddels is gebleken dat de instellingen van de werktelefoon verkeerd waren
ingesteld. Dit heeft een hoeveelheid aan data (kosten) opgeleverd. De instellingen zijn aangepast en
het resultaat daarvan wordt nauwlettend gevolgd.
4802 Vraag: toelichting verschil (vrijwilligerskosten) en 4803 ( – vergoeding)?
Vrijwilligerskosten zijn de kosten die voor vrijwilligers gemaakt worden zoals kleding, kadobon bij
verjaardag/jubileum en zo en vrijwilligersvergoeding zijn de vergoedingen die de vrijwilligers
krijgen voor de door hun gedane diensten.
4655 Vraag: Toelichting op res./afschr. 5.664 ?
Zie de balans
4700:Vraag: onderscheid maken tussen interne schoonmaakkosten en die van Gemeentelijk
Afvalbedrijf ?
Nee, heeft geen toegevoegde waarde.
4950 (bis) : bij afscheid coördinator Educatie is een extrabedrag van 5.000,= structureel tbv.
Huisvesting Educatie gekomen. Waarom dan hier nog eens opgenomen ?
Klopt niet want nog steeds worden alle huisvestingskosten geboekt op de rekeningen voor
Huisvesting. Een deel daarvan is bestemd voor de educatie (Op instigatie van de heer Toon Borst
enige jaren geleden) en wordt dan ook jaarlijks daarnaar overgeheveld.
7010: Vraag: heb altijd begrepen dat er drie vrijwilligers 50,= euro per maand ontvangen:
maw. 50,= x 3 pers. x 12 maand is 1.800,= ( )
Op verzoek van de heer Toon Borst (Ledenvergadering over boekjaar 2019) is de
vrijwilligersvergoeding voor de kringloop overgeheveld naar 7010. Momenteel zijn er 2
vrijwilligers voor de kringloop die een vergoeding krijgen.
8003 : Vraag: opbrengst uit melkbus in boekenhok (517,=) niet meer tnv. 'boeken'?
De opbrengst van de melkbus bestaat uit de inhoud van de bus die bij het hek staat en de verkoop
van eieren, pauwenveren en zo. De inhoud van de boekenbus wordt verantwoord bij de
boekenopbrengst. Dit zijn dus 2 verschillende bussen.

