“De Oude Zustertuin”
Kinderspeel- en Dierenpark
In het hart van Bodegraven.
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De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van een kinderspeel- en dierenpark In
Bodegraven waar de mensen in contact komen met de natuur en recreatief kunnen verpozen;
Het vermogen van de stichting is en wordt gevormd door subsidies, sponsoring, donaties en hetgeen de
stichting op andere wijze verkrijgt. De stichting heeft geen vreemd vermogen (leningen). Via reserveringen
bouwt de stichting vermogen op waarmee duurzaam groot onderhoud en vervanging uit bekostigd kan
worden voor de opstallen, speelattributen en het terrein/groen;
De dagelijkse leiding is in handen van een beheerder welke gedurende 18 uur per week werkzaam is voor
Oude Zustertuin. De beheerder is in loondienst bij Ferm Werk. De beheerder wordt ondersteund door een
groep vrijwilligers;
De stichting wordt geleid door het bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en
algemeen bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de financiën. Hun taken en
verantwoordelijkheden zijn onder andere vastgelegd in de statuten;
De Oude Zustertuin is gedurende het hele jaar, zeven dagen per week, geopend. In de wintermaanden zijn
de openingstijden van 09.00 tot 17.00, in de zomermaanden van 09.00 tot 20.30. De doelgroep betreft alle
inwoners en bezoekers van Bodegraven, zonder enig onderscheid;
De Oude Zustertuin is een zoönose verantwoord bedrijf.
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De Oude Zustertuin is lid van vSKBN (vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland). vSKBN
heeft een branchecode voor publieks- en kinderboerderijgen opgesteld met als doel een verantwoorde
bedrijfsvoering te garanderen. De Oude Zustertuin heeft de ambitie aan de voorwaarden van deze
branchecode te voldoen. Dit betekent hoofdzakelijk dat diverse processen, werkzaamheden vastgelegd en
geformaliseerd zullen worden. Ook een RI&E maakt deel uit van de branchecode;
Ten einde het aantal vrijwilligers te vergroten wordt met diverse maatschappelijke en
dagbestedingsinstanties contact gezocht. Op deze manier wil de Oude Zustertuin haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen door ook dergelijke groepen een plaats te bieden;
Vrijwilligers die contact hebben met bezoekers zullen een VOG moeten overleggen;
De stichting zal blijven zoeken naar nieuwe (vormen van) inkomstenbronnen, met een gezonde
verhouding tussen subsidies, donaties en inkomsten uit eigen activiteiten.
In 2019 zal De Oude Zustertuin rookvrij worden
Duurzaamheid staat op de agenda. Op dit moment (februari 2019) lopen er onderzoeken om zuiniger met
elektriciteit/gas om te gaan ten einde een duurzamer beleid te voeren. Ook wordt de optie van
zonnepanelen onderzocht.
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Adres: Overtocht, gelegen tussen Kerk en Molen
Postbus 227, 2410 AE Bodegraven
www.zustertuin.nl
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