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Voorwoord

2020 was ook voor het MEK een jaar dat vooral in het teken stond van het Corona-virus. Door de 
maatregelen omtrent dit virus, konden er geen activiteiten georganiseerd worden en ook is het 
MEK gedurende een groot deel van het jaar gesloten geweest voor bezoekers. 

In 2020 is er wel gestart met het professionaliseren van de organisatie om zo het MEK 
toekomstbestendig te maken. Er is begonnen met het ontwikkelen van plannen om het gebouw te 
verduurzamen, de horeca uit te breiden en meer inkomsten te genereren. Er is ook een aanvang 
gemaakt met het opstellen van een nieuw NME-beleid, om zo de educatie de komende jaren een 
flinke boost te geven. De totale personele bezetting is met 0,8 fte uitgebreid, omdat zonder 
voldoende en goed gekwalificeerd personeel het onmogelijk is om het MEK toekomstbestendig te 
maken.
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1. Organisatie

1.1. Bestuur
Samenstelling van het bestuur op 31 december 2020:

Voorzitter Marja Coolen

Penningmeester Kees Hak

Secretaris Lisanne Govaerts

Evenementen en activiteiten Joey van der Leemput

1.2. Personeel

Samenstelling van het personeel op 31 december 2020 (totaal 2,8 fte):

Sociaal beheerders/milieu-
educatoren

Erica Donkers
Irene ter Heijden

0,6 fte
0,6 fte

Dierverzorgsters Romy van Beekveld
Anna van Os
Sanne Heesterbeek

0,8 fte
0,6 fte
0,2 fte

Al onze medewerkers hebben ook in 2020 weer de verplichte BHV-cursus of de herhalingscursus 
gevolgd.

1.3 Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is er geen MEK! Het MEK is voor velen een plaats waar ze op een prettige 
manier bezig kunnen zijn binnen hun eigen mogelijkheden en capaciteiten. Het is een ideale plek 
om een zinvolle bijdrage te leveren, te werken aan integratie, resocialisatie of re-integratie. Deze 
sociale functie van het MEK is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en daar zijn we 
trots op. Om te zorgen voor een goede begeleiding van de vrijwilligers, hebben we ervoor gekozen
om sociaal beheerders aan te stellen en niet langer beheerders die alleen een opleiding op 
diermanagementgebied hebben genoten. We onderhouden goede contacten met diverse 
organisaties, waaronder Oosterhoutvoorelkaar, reclassering, GGZ en de gemeente.

Van al onze vrijwilligers vragen wij een VOG (verklaring omtrent gedrag). Deze verklaring kunnen 
we kosteloos aanvragen.

1.4 ‘t Heem
Sinds jaar en dag zijn de cliënten van ‘t Heem (onderdeel van Prisma) een vast en onmisbaar deel 
van onze vrijwilligersgroep. Zij verrichten heel veel werk: dieren water geven, stallen uitmesten, 
weitjes schoonmaken, het terrein en de omgeving van ons terrein schoonhouden en de keuken en 
de educatieruimte schoonmaken. We zijn dus heel blij met hetgeen zij voor ons doen! Door de 
maatregelen omtrent het Corona-virus hebben zij maar een deel van het jaar en met een beperkte 
groep hun taken kunnen uitvoeren.
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2. Milieu-educatie centrum

In 2020 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden in de educatieruimte. Ook zijn er geen 
tentoonstellingen geweest. Vanwege de maatregelen omtrent corona konden andere organisaties 
ook geen activiteiten organiseren en zij hebben dan ook geen gebruik gemaakt van de ruimte.

3. Kinderboerderij
3.1 Dieren

Per eind 2020 waren de volgende dieren aanwezig:
Pony: 1
Ezel: 1
Varkens: 2
Katten: 2
Geiten: 22
Schapen: 5
Kalfjes: 2
Konijnen: 6
Kalkoenen: 2
Parelhoenders: 8
Pauwen: 5
Ganzen: 4
Eenden: 27
Kippen: 31
Duiven: 2
Volièrevogels: +/- 60 
Bijen: 3 volken

3.2 Het terrein
Door de maatregelen omtrent het corona-virus konden onze klussers veel van de geplande 
onderhoudsprojecten niet uitvoeren. 

De gerealiseerde werkzaamheden worden opgesomd in hoofdstuk 7.

4. Evenementen

Zoals reeds eerder vermeld, hebben er in 2020 geen evenementen plaatsgevonden.

5. Netwerken
Het MEK is al jaren nauw betrokken bij diverse lokale, regionale en nationale netwerken. Het MEK 
wil en kan fungeren als intermediair tussen de gemeente, scholen, diverse organisaties en de 
bevolking van Oosterhout en omgeving. Regelmatig weten organisaties ons te vinden om in 
samenwerking dingen te organiseren. 
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6. Financiën
Het negatief resultaat over 2020 van € 26.597, is enerzijds veroorzaakt door hogere 
personeelskosten en anderzijds door Corona.
De hogere personeelskosten , welke vanaf 2021 op jaarbasis beduidend hoger zullen zijn, is een 
bewuste keuze geweest om ter voorbereiding op de toekomst van het MEK de personele bezetting
van zowel de beheerdersfunctie als dierenverzorging op een hoger niveau te brengen.

De inkomsten uit horeca, activiteiten etc. waren in 2020 ten gevolge van Corano meer dan  80 
procent lager ten opzichte van 2019. Een groot gedeelte van deze lagere inkomsten is 
gecompenseerd middels aanvullende subsidie van de Gemeente Oosterhout. Daar de gevolgen 
van Corona ook in 2021 de activiteiten van het MEK drastisch zullen beïnvloeden, zullen de 
inkomsten uit horeca etc. op een veel te laag niveau blijven. Derhalve is voor de continuïteit van 
het MEK een aanvullende  subsidie in 2021 noodzakelijk.

7. Vrienden van het MEK
Enkele jaren geleden was er in toenemende mate sprake van achterstallig onderhoud op het MEK.
Gelukkig hebben we nu de steun van de Vrienden van het MEK, die ervoor zorgen dat er steeds 
weer flinke stappen gezet worden, zodat gebouw en terrein er weer spic en span uit komen te zien.
Dankzij hun tomeloze inzet en de hulp van vele sponsoren kon er de afgelopen jaren enorm veel 
werk worden verzet. Inmiddels is het punt bereikt dat er geen achterstand is met betrekking tot het 
onderhoud, maar uiteraard blijft het regulier onderhoud onze aandacht houden. Wij zijn iedereen 
hiervoor bijzonder veel dank verschuldigd!

In  december  2011  werd  de  Stichting  ‘Vrienden  van  het  MEK’  opgericht.  De  Vrienden  willen
financiële ruimte creëren voor zaken die door het huidige krappe budget noodgedwongen blijven
liggen. Het betreft met name groot onderhoud en realisatie van nieuwe projecten. 

De inzet van De Vrienden heeft al tot verschillende successen geleid. De Vrienden hebben een
groep van ca. 110 donateurs geworven en enkele bedrijven bereid gevonden om onderhoudswerk
te verrichten. De Vrienden blijven actief. 

7.1 Bereikte resultaten 2020

 Compostbakken aangepast

 Verzamelplaats snoeiafval aangelegd

 Afscherming rond stalletjes tegen ongedierte

 Groot onderhoud bomen op gehele terrein.

 Nieuw gereedschap aangeschaft.

 Nieuwe dakplaten kippenhokken.

 Luifels aan stalletjes gebouwd

 Nieuwe sponsorboom en dieren decoratie in de entree

 corona schermen geplaatst

 Hang- en sluitwerk braakwerende uitvoering

 Gootsteen handwasplaats vernieuwd

 Watertappunten volièreplein en pluimveehoek aangebracht
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 Kabouterpad aangepast aan eisen van deze tijd.

 Doolhof opgeknapt.

 Zwaluwtoren gebouwd.

 Twee extra klimtoestellen in bokkenweide.

 Diverse bestratingswerkzaamheden.

Structurele steun
Ook de structurele steun van onderstaande bedrijven en instanties willen wij zeker niet onvermeld 
laten:

 Gemeente Oosterhout
 Adviesburo Robbe bv, financiële raadgevers – Oosterhout
 Notariskantoor Heijkants – Oosterhout
 Smurfit Kappa
 Arvidi automatisering – Oosterhout
 Hanneke Offreins – Oosterhout
 VeiligheidscentrumOosterhout
 Jos Hofkens HIG – Oosterhout
 Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant – Oosterhout
 Rotary Oosterhout
 Van Ginneken
 Artico
 Groenrijk Tuincentrum
 Martens van Oord
 Rotech
 Jaga
 ESJ
 v Dijnsen
 vd Burgt reclame
 Rovers en Hofland
 Bogers dakpannen
 VCU beveiliging
 Couvreur kraamverhuur
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