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Inleiding 

 
 
In 2017 vieren wij het 25-jarig bestaan van de kinderboerderij en het milieu-educatief 

centrum. In die jaren is het MEK uitgegroeid tot een volwassen organisatie met een 

breed draagvlak binnen de Oosterhoutse bevolking, politiek en scholen.  

Daarnaast zien we de laatste jaren een toenemende behoefte aan het MEK als locatie  

waar mensen hun afstand tot de arbeidsmarkt kunnen verkleinen en een zinvolle 

dagbesteding kunnen vinden.  

Volop reden dus voor een spetterend lustrumjaar! 
 

De Vrienden van het MEK zetten zich er al enige jaren voor in om het MEK in 2017 weer 

‘spic and span’ te hebben en ook binnen de organisatie wordt er bij het opstellen van dit 

activiteitenplan (maart 2016) hard aan gewerkt om er een spetterend lustrumjaar van te 

maken, vol verrassingen voor onze bezoekers, sponsoren, vrijwilligers enz. 

 

Verantwoording 

 

Dit activiteitenplan wordt opgesteld aan de hand van de meerjaren- 

uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Oosterhout. Het is gebaseerd op het meest 

recente in-/outputcontract dat in 2016 getekend is. Het contract geeft een aantal 

meetpunten waarmee de gemeente de activiteiten van het MEK kan beoordelen. 

 

Uitgangspunten 
 
Eén van onze uitgangspunten is dat de basis van duurzaam gedrag ligt in het ervaren, 

beleven en ontdekken van de natuur en omgeving. Deze doelstelling geldt vooral voor 

het jonge kind, maar loopt ook als een groene draad door onze activiteiten voor 

volwassenen heen. Wij willen waardering kweken voor omgeving en natuur, een 

doelstelling die voor al onze doelgroepen geldt. 

 

In projecten voor oudere kinderen komen steeds meer milieuvraagstukken aan de orde 

en zien we steeds meer activiteiten die gericht zijn op duurzame ontwikkeling. Hoewel de 

natuurbeleving soms iets naar de achtergrond verschuift, willen we het groene element 

absoluut niet uit het oog verliezen. 

 
In aansluiting op de nieuwe wetgeving en in nauw overleg met de gemeente Oosterhout 

is in 2015 besloten een extra doelstelling toe te voegen aan het MEK. Nog meer dan in 

het verleden zullen we ons ervoor inzetten om mensen met een kleinere of grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt een goede, prettige plek te bieden voor stages of vrijwillige 

werkplekken voor kortere of langere tijd. Voor goede begeleiding van deze mensen is 

echter extra formatie noodzakelijk. Bij het schrijven van dit activiteitenplan is hierover 

nog steeds overleg met de gemeente.  

 

De tijd zal het leren… 
 
De activiteiten die de stichting in 2017 zal gaan uitvoeren zijn een logisch vervolg op die 

van voorgaande jaren, maar worden uiteraard beïnvloed door de ontwikkelingen in het 

werkveld van de kinderboerderijen en de natuur- en milieueducatieve sector. 

 

In dit activiteitenplan wordt globaal weergegeven wat Stichting MEK in het jaar 2017 

verwacht te gaan doen. Verwacht, omdat een groot deel van de activiteiten afhankelijk is 

van de ontwikkelingen in 2016. De tijd zal moeten uitwijzen in hoeverre deze 

verwachtingen werkelijkheid worden.  
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Kinderboerderij 

 
 
De kinderboerderij bestaat uit verschillende elementen, zoals de kruidentuin, heemtuin, 

kabouterland, het doolhof en de bijentuin. Per onderdeel zal gezocht worden naar 

mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Daarbij is het van belang een goed inzicht 

te krijgen in duurzaamheid, diervriendelijkheid, kindvriendelijkheid, veiligheid en kosten. 

Om tot een goed advies te komen, worden hierbij ook de ontwikkelingen binnen de 

kinderboerderijen en de NME-sector betrokken, evenals de wensen van de doelgroepen 

en andere betrokken partijen.  

Hierbij dient ook voortdurend aandacht te zijn voor het in 2016 (opnieuw) aan het MEK 

toe te kennen “Keurmerk Kinderboerderijen”. Kwaliteitsverbetering kost geld, tijd en 

mankracht. De uitvoering van de verschillende onderdelen is dan ook sterk afhankelijk 

van de beschikbare financiële middelen en van de inzet en kennis van onze vrijwilligers. 

 

Enquête 
 
Zoals ieder jaar zal de stichting ook in 2017 weer een enquête houden onder haar 

bezoekers vanaf 12 jaar. Door middel van deze enquête krijgt de stichting een beter 

inzicht in de wensen en kenmerken van deze belangrijke doelgroep en wordt de stichting 

in staat gesteld de kwaliteit van het aanbod te optimaliseren. 
 

 
 

Terrein 
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Bijenhal/drachtplantentuin 

In de expositieruimte van de bijenhal zal de bijenexpositie ook in 2017 permanent te 

bezichtigen zijn. Het bijengilde organiseert regelmatig imkercursussen voor de jeugd op 

het MEK. Naast de bijenhal en de tuin is hiervoor ook het bezoekerscentrum beschikbaar. 

 

Vijver 

Op het terrein van de kinderboerderij ligt een (spiegel)vijver. Medio 2015 is de vijver 

leeggepompt, schoongemaakt en voorzien van een nieuwe vijverpomp. We gaan ervan 

uit dat hiermee de waterkwaliteit op peil gehouden kan worden, zodat de nadruk in 2017 

vooral zal kunnen liggen op onderhoud.  

 
Kruiden/Moestuin 

In de kruiden- en moestuin kunnen bezoekers kennis maken met ecologisch tuinieren en 

met verschillende kruiden en landbouwgewassen. 

In 2017 ligt de aandacht opnieuw op onderhoud van de tuinen en de educatie rondom de 

tuinen. 

 

Kabouterland 

Kabouterland heeft zich ontwikkeld tot een educatief gebied met onder andere een kleine 

beestjespad, een vijvertje en een vlindertuin. In verband met vernielingen is het kleine 

beestjespad vanaf 2012 grotendeels verplaatst naar de bijenhal en Heemtuin en kwam 

de nadruk in Kabouterland vooral te liggen op vogels en nestkastjes.  

In 2016 en 2017 zal Kabouterland een flinke opknapbeurt ondergaan en daarbij zal het 

educatieve aspect (kleine beestjespad) weer worden terug gebracht.  

 

Doolhof 
De afgelopen jaren heeft de aandacht vooral gelegen op onderhoud van het doolhof. We 

streven naar een grote opknapbeurt in 2016, zodat ook het doolhof helemaal klaar is 

voor het lustrumjaar. 

 

Speeltoestellen en terras 

In 2010 zijn de terrasmeubelen vervangen en naar verwachting zal daarom ook hier 

vooral sprake zijn van onderhoud. Hetzelfde geldt voor de speeltoestellen. Wel zal 

gezocht worden naar sponsormogelijkheden voor verdere aanvulling en verbetering van 

speeltoestellen die passen binnen de visie van de stichting.  

 

Bomenpad 

Op het terrein van de kinderboerderij staan een aantal bijzondere en soms zeldzame 

bomen zoals de Steeliep en de Robinia Pseudoacacia. Ook zijn er kleine agrarische 

structuren zoals een hoogstam appelgaarde, een heggenlandschap en leilinden. Rond 

deze bomen is in het verleden een educatief bomenpad ontwikkeld, waarmee vooral 

volwassenen nog meer konden genieten van de bijzondere bomen. Dit pad heeft echter 

dringend aandacht nodig. We verwachten dit in 2016 weer actueel te hebben en klaar 

voor het lustrumjaar.  
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Boerderijdieren  
Het MEK wil niet alleen (Oudhollandse) 

boerderijdieren laten zien en informatie geven over 

verzorging en huisvesting, maar vooral het contact 

stimuleren tussen mens en dier.  

Het houden van dieren op een kinderboerderij stelt 

zeer hoge eisen. Daarom wordt ieder dier afzonderlijk 

gescreend op geschiktheid voor de kinderboerderij en 

wordt er veel tijd geïnvesteerd in de intensieve 

verzorging en de controle van jonge dieren.  

Ook in 2017 zal naar verwachting opnieuw veel tijd en 

geld gestoken moeten worden in de toenemende wet- 

en regelgeving.   

 

In verband met het Dierentuinbesluit ligt het jammer genoeg niet in de lijn der 

verwachting dat het MEK haar dierenbestand in het aantal soorten verder zal kunnen 

uitbreiden.  

 

Informatie op het terrein  
Keer op keer blijkt dat mensen niet altijd weten hoe ze dieren op de juiste manier 

moeten verzorgen. Daar waar nodig zal informatie over dieren gegeven worden door de 

verzorgers. Ook zijn bij verschillende diersoorten informatiebordjes te vinden. In 2017 

zal de informatievoorziening worden onderhouden en indien mogelijk geoptimaliseerd 

met bijvoorbeeld QR-codes.  

Door de ‘huisstijl’ van het MEK op de educatieve bebording toe te passen geven we een 

professionele uitstraling. Er wordt geprobeerd één of meerdere sponsoren te zoeken om 

de educatieve bebording een duurzame uitstraling te geven.  

 

Groot onderhoud aan terrein en gebouw 

Vanwege te beperkte financiële middelen is in het verleden helaas achterstallig 

onderhoud aan gebouw en terrein ontstaan. Sinds de Stichting Vrienden van het MEK 

zich hiervoor inzet, is er gelukkig bijzonder veel gebeurd om deze achterstand terug te 

dringen. We zijn er echter nog lang niet en de tand des tijds knaagt door. 

 

In 2017 hoopt het MEK in nauwe samenwerking met de ‘Vrienden’ op dit gebied door te 

kunnen gaan met de inhaalslag die in 2012 is gestart.  
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Activiteiten kinderboerderij 
 
 
De activiteiten die de stichting organiseert, worden doorgaans druk bezocht. Het MEK 

organiseert verspreid over het hele jaar diverse activiteiten. Deze activiteiten zijn altijd 

bijzondere dagen, niet alleen voor de Oosterhoutse bevolking, maar ook voor onze 

vrijwilligers.  

Ook in 2017 wil de stichting diverse activiteiten organiseren. Deze zijn niet alleen 

feestelijk en gezellig, maar hebben ook altijd een informatief en educatief karakter. 

Uiteraard zullen veel van deze activiteiten dit jaar in het thema staan van ons bijzondere 

lustrum. 
 

Rondleidingen/ponyritjes 

Bij voldoende belangstelling  (en vrijwilligers!) worden er 

interessante rondleidingen gegeven met informatie over de 

verzorging van boerderij- en huisdieren en over de 

milieueducatieve aspecten van ondermeer het gebouw. Ook 

kunnen de kinderen een ritje maken met de pony(kar).  

 

Dierenopvang voor konijnen en knaagdieren 

Ook in 2017 zal het voor particulieren mogelijk zijn om hun knaagdieren en konijnen 

tijdens een vakantie onder te brengen op de kinderboerderij, dit uiteraard tegen een 

vergoeding. 

 

Kinderfeestjes 

Op het MEK kunnen kinderen hun verjaardagsfeestje vieren. Het feestje bestaat uit een 

afwisseling van leerzame, boeiende en leuke momenten. Net als de afgelopen jaren zal 

het MEK zich bezig blijven houden met het ontwikkelen van nieuwe ideeën op dit gebied.  

 

Speciale evenementen 

In 2017 zullen weer een aantal speciale evenementen worden georganiseerd, waarbij 

steeds het aangename met het leerzame gecombineerd wordt. Een overzicht: 

 Pasen 

 Kinderboerderijdag 

 Dierendag  
 Educatieve knutselmiddagen 

 Dag van de Duurzaamheid 

Naast de gebruikelijke evenementen worden in 2016 op bijzondere dagen ook nieuwe 

evenementen georganiseerd, zoals de Tuinvogeltelling, het Kraamfeest en Opa&Omadag. 

Wanneer deze succesvol blijken, zullen deze in 2017 ook plaatsvinden. Verder worden 

verschillende activiteiten georganiseerd rond het thema dier en biedt de stichting, zoals 

ieder jaar, andere organisaties een plaats voor publiekgerichte activiteiten.  

 

 

Educatieve middagen 

Tijdens de educatieve middagen op het MEK kunnen de kinderen op een leuke manier 

kennismaken met verschillende activiteiten op een boerderij of in de natuur. Wij streven 

naar leuke, boeiende en leerzame middagen. Ook in 2017 zal het MEK een aantal van 

deze middagen organiseren. Het aantal vrijwilligers en/of stagiaires vormt bij dit laatste 

overigens een belangrijk element. 
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Dierverzorger in één dag 

In 2007 is gestart met Dierverzorger in één dag, waarbij kinderen tijdens een 

zondagochtendprogramma meer leren over de dieren op de boerderij. Uiteindelijk 

behalen ze daarbij een zogenaamd dierverzorgerdiploma. Inmiddels is duidelijk dat deze 

activiteit een groot succes is. Bij voldoende begeleiders (vrijwilligers/stagiairs) zal het 

MEK deze activiteit ook in 2017 uitvoeren. 
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Onderwijs 
 
Regelmatig wordt er vanuit het onderwijs een beroep gedaan op de educatieve 

ondersteuningsmogelijkheden van het MEK. Deze kunnen bestaan uit het verstrekken 

van informatie, het uitlenen van leskisten, het geven van lessen en het organiseren van 

workshops. Het MEK is hier blij mee, maar is er zich tegelijkertijd terdege van bewust dat 

dit ook problemen met zich mee kan brengen. Het MEK beschikt namelijk slechts over 

één formatieplaats waarbinnen de medewerker zich slechts ten dele kan inzetten voor 

deze taak. Voor een goede ondersteuning is dit absoluut onvoldoende. Gelukkig zijn er 

op het MEK enkele vrijwilligers die een deel van de werkzaamheden van de educatief 

medewerker kan overnemen. 

Ook voor het onderwijs geldt dat het MEK in 2017 gaat werken aan de 

kwaliteitsverbetering van het educatieve aanbod. Een optimale aansluiting bij de 

kerndoelen voor het basisonderwijs is hierbij een belangrijke doelstelling, maar ook 

aansluiting op het digitale tijdperk is een aandachtspunt. De aanpassingen op dit gebied 

zijn echter sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de natuur- en milieueducatieve 

sector en van de wensen van de doelgroepen en andere betrokkenen. Uiteraard spelen 

de beschikbare financiële middelen ook hier weer een belangrijke rol. 

 

Evaluatie- en wensenonderzoek 

De educatieve ondersteuning aan scholen wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig 

aangepast. Ook in 2017 zal onderzocht worden wat de wensen van de scholen zijn. 

Hierdoor kan de educatieve ondersteuning wellicht nog verder verbeterd worden en 

blijven we op de hoogte van de activiteitenplannen van de verschillende scholen. Aan de 

hand hiervan wordt het educatieve aanbod waar nodig uitgebreid, aangepast en ingepast 

in het jaarprogramma. 
 

Uit de onderzoeksenquête van het MEK blijkt dat leerkrachten bij het lenen van 

materialen een afweging maken. Daarbij geven zij aan een groot leerrendement en 

kleine tijdinvestering te prefereren bij het lenen van (extern)lesmateriaal.  

 

Daarnaast verandert het natuuronderwijs; natuurbeleving komt centraal te staan en 

leerlingen moeten diverse doelen behalen gedurende de schoolloopbaan, de TULE’s. Het 

MEK heeft daarom besloten om, in overleg met de Oosterhoutse basisscholen, haar 

lesaanbod te herstructureren. Op deze manier zoekt het MEK een betere aansluiting bij 

het natuuronderwijs in Oosterhout. Het MEK gaat investeren in meer digitale 

leermiddelen op de website, materialen aansluitend op de huidige lesmethodes en een 

praktijkgerichte materiaalvoorziening voor basisscholen. 

  
Peuterspeelzalen 

Op het moment is het aanbod van activiteiten voor peuterspeelzalen relatief klein. De 

twee programma’s die er liggen, zijn echter zeer succesvol. In 2017 zullen beide 

programma’s gehandhaafd blijven. Op verzoek verzorgt het MEK een programma op 

maat.  

 

Primair onderwijs 
Onderwijsbrochure 

In de onderwijsbrochure vinden de scholen van het primair onderwijs een compleet en 

duidelijk overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden die het MEK aanbiedt. Deze 

brochure stelt scholen in staat het aanbod van het MEK op te nemen in hun 

activiteitenplan van het betreffende schooljaar. Aan de hand van het wensenonderzoek 

zal het programma van de stichting waar nodig uitgebreid of aangepast worden.  
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De onderwijsbrochure is voor alle geïnteresseerden beschikbaar via onze website 

www.mek-oosterhout.nl. Ook wordt er een briefing naar de scholen gedaan, met daarin 

de mogelijkheden en een verwijzing naar de website. 

 

Leskisten 

Leskisten zijn kisten die een complete les met lesbrieven, docentenhandleiding en 

materialen bevatten. Momenteel bezit de stichting 16 leskisten met uiteenlopende 

thema's. Aan de hand van het wensenonderzoek zullen eventueel nieuwe leskisten 

worden ontwikkeld en/of oude aangepast worden. In 2012 is men bezig geweest de 

leskisten aan te passen aan de nieuwe TULE. Ook worden de kisten aangepast aan het 

digitale tijdperk. In 2017 zal dit worden doorgezet. Het MEK zal zelf geen nieuwe kisten 

ontwikkelen, maar steeds meer een makelaarsfunctie aannemen. Het aantal kwalitatief 

goede programma’s op gebied van NME is inmiddels ontzettend groot. Het MEK helpt 

leerkrachten door de bomen het bos te zien.  

 

Lessen 
Lessen worden in een bepaalde periode 

aangeboden en behandelen steeds één 

bepaald onderwerp. In 2017 worden de lessen 

opnieuw geëvalueerd en zullen er, afhankelijk 

van het wensenonderzoek, nieuwe lessen 

ontwikkeld worden. Ook op het gebied van 

lessen zal het MEK meer vraaggericht gaan 

werken.  

 

Milieuzorg op school 

Ook in 2017 zal het MEK scholen weer 

stimuleren op duurzame en gezonde wijze te 

ondernemen. Er zijn al vele landelijk 

beschikbare lespakketten, materialen etc. die aan dit onderwerp aandacht besteden. Het 

MEK zal scholen begeleiden in het vinden van methoden die voor hen werken.  

 

Boomfeestdag         

In samenwerking met de gemeente Oosterhout heeft het MEK vele jaren de Nationale 

Boomfeestdag georganiseerd, waarbij de gemeente zorgde voor locatie en materialen en 

het MEK voor de communicatie. In 2013 is deze samenwerking echter beëindigd. 

Sindsdien kijkt het MEK jaarlijks zelf naar de mogelijkheden om boomfeestdag 

geïntegreerd te krijgen in het drukke onderwijsprogramma van de basisscholen en of de 

Nationale Boomfeestdag in Oosterhout georganiseerd kan worden of niet. De intentie is 

om in 2017 als MEK wel weer een programma te organiseren rondom de Nationale 

Boomfeestdag.  

 

Voortgezet onderwijs/beroepsonderwijs         
Gezien het beperkte aantal formatieplaatsen zal het MEK in 2017 het voortgezet 

onderwijs niet actief benaderen. Wel zal zoveel mogelijk worden ingespeeld op vragen 

vanuit deze sector. 

 

http://www.mek-oosterhout.nl/


 12  

Bevolking 

Samenwerkingsproject met de gemeente Oosterhout 

Het gemeenteproject is in 2014 voor het laatst in deze vorm uitgevoerd. In 2016 is dit 

grote project vervangen door kleinere activiteiten, waar individueel subsidie voor wordt 

aangevraagd. In 2017 zetten we dit beleid voort, waarbij we aansluiting blijven zoeken 

met de verschillende specifieke aandachtsgebieden van de gemeente Oosterhout. 

 

Voedselverspilling 

Het MEK wil in 2017 de aandacht vestigen op voedselverspilling. Voedselverspilling zal 

dan ook als een rode lijn door onze activiteiten lopen. Daarnaast is er de wens om in 

aansluiting op een kleiner evenement in 2016 een groot evenement te organiseren in 

2017 genaamd; DAMN-FOOD WASTE. De essentie van dit evenement zal zijn dat er 

gekookt wordt met voedsel dat anders wordt weggegooid.                                      

 

Website 

De website wordt met grote regelmaat geactualiseerd. Inmiddels heeft de site een 

ondersteunende functie gekregen, naast de in 2012 opgezette Facebook pagina waarop 

alle activiteiten worden gepromoot. De website geeft meer algemene informatie over het 

MEK. 

 

Lezingen/excursies 

De stichting zal net als in andere jaren verschillende lezingen, rondleidingen en excursies 

organiseren. Deze zullen meestal worden gekoppeld aan tentoonstellingen en 

beleidsmaatregelen.  

 

Duurzaam bouwen 

De stichting beschikt over een bijzonder gebouw. Op bepaalde plaatsen, zoals bij de 

zonneboiler, het grasdak en de windmolen zijn informatiebordjes geplaatst om bezoekers 

hierop te attenderen. Wanneer de middelen dit toelaten, zal deze informatie verder 

worden uitgebreid.  

 

Educatie op het terrein 

In 2016 kon een ‘Educatieve afvalbak’ op het MEK worden gerealiseerd, waarin het 

verteringsproces van verschillende materialen door de jaren heen kan worden gevolgd. 

Jaarlijks zal in het kader van de Dag van de Duurzaamheid aandacht zijn voor het thema 

‘Zwerfafval’ in het algemeen en in het bijzonder voor het proces dat zich in deze bak 

afspeelt. 

 
Natuur en milieueducatie als beleidsinstrument 
Indien mogelijk zal in overleg met de gemeente Oosterhout milieueducatie worden 

ingezet voor: 

 Het verbreden van het draagvlak voor milieumaatregelen.  

 Ondersteuning van het milieubeleid. 
 Anticipatie op toekomstig beleid. 
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Informatievoorziening bezoekers 
 
Niet alleen scholen doen regelmatig een beroep op het MEK, maar ook bezoekers van het 

MEK komen regelmatig met vragen. Het MEK probeert altijd een zo compleet mogelijk 

antwoord te geven. Mensen kunnen altijd aan de balie vragen komen stellen. 

 

Informatiecentrum 

Bij het informatiecentrum kunnen bezoekers tijdens openingstijden terecht met vragen 

over natuur, milieu en duurzaam bouwen. Verder heeft de stichting een uitgebreide 

folderbalie met een steeds wisselend aanbod en is er regelmatig specifieke informatie 

beschikbaar, al dan niet gekoppeld aan tentoonstellingen en/of activiteiten van het MEK.   

 

Documentatiecentrum 

Gezien de actuele ontwikkelingen rond het Internet zal ook in 2017 de functie van het 

documentatiecentrum slechts worden toegespitst op vaktijdschriften.  

 

Tentoonstellingen 

Het MEK streeft naar tentoonstellingen die de bezoeker actief betrekken bij belangrijke 

thema’s over duurzaamheid. Multi-zintuiglijke waarnemingen spelen bij de inrichting van 

een tentoonstelling dan ook een belangrijke rol.  

Het maken van tentoonstellingen trekt echter een grote wissel op de beschikbare 

financiële middelen en menskracht. In 2017 streven wij daarom naar een vaste 

tentoonstelling met permanente interactieve elementen. Het thema van deze 

tentoonstelling zou per kwartaal moeten kunnen worden gewijzigd. Hiermee hopen we de 

interesse van de bezoekers nog meer te prikkelen voor deze belangrijke internationale 

thema’s. Natuurlijk hangt de uitvoering van dit voornemen vooral af externe financiële 

bijdragen. 

Daarnaast willen we in het bezoekerscentrum ruimte blijven bieden voor tijdelijke 

tentoonstellingen op meer lokaal vlak. 
 

Een tentoonstelling is 

uitermate geschikt als 

educatief voorlichtingsmedium 

ter ondersteuning van lokale, 

provinciale en landelijke 

beleidsmaatregelen. De 

stichting volgt de 

ontwikkelingen op de voet en 

kan in overleg met 

verschillende instanties indien 

gewenst ook in dit kader een 

tentoonstelling inzetten. 

 

 

 

Scholen worden op de hoogte 

gehouden van de 

tentoonstellingen die het MEK organiseert. Bij de meeste tentoonstellingen wordt ook een 

lesbrief ontwikkeld voor het onderwijs.  
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Netwerken 
 
 

Gemeente 

Enkele keren per jaar is er overleg 

tussen het bestuur van het MEK en 

onze portefeuillehouder binnen B&W. 

Daarnaast vindt minimaal eens per 

kwartaal overleg plaats tussen onze 

manager en de gemeentelijk contact-

ambtenaar. 

 
Regionale centra 

De stichting streeft naar goede 

contacten met verwante organisaties 

in de regio, zoals de MEC’s in Breda en 

Roosendaal. Wanneer er een netwerk 

tussen verschillende NME centra in de regio is, zal het MEK hier actief aan deel nemen.  

 

NME-conferenties 

Ieder jaar organiseert het landelijk bureau NME verschillende conferenties, workshops en 

wisselwerkdagen. Wanneer deze activiteiten passen binnen haar doelstellingen neemt het 

MEK daaraan zoveel mogelijk deel. 

 

Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland 

Het MEK neemt deel aan het structureel contactoverleg tussen de verschillende 

kinderboerderijen in de regio en in Nederland. Dit wordt ook in 2017 voortgezet. 

Daarnaast is het MEK aangesloten bij Alle kinderboerderijen duurzaam. 

 

Overige organisaties 

De ruimte van het MEK kan op aanvraag door verschillende verenigingen en organisaties 

gebruikt worden. De volgende organisaties maken gebruik van deze mogelijkheid: 

 

IVN 

Het IVN "Mark en Donge" organiseert op het MEK: 

 Groencursussen voor volwassenen in het voor- en najaar. 

 Lezingen. 

 Bio-avonden. 

 Vergaderingen. 

 

Bijengilde 

Het bijengilde organiseert op het MEK: 

 De jeugd imkercursus. 

 Informatiebijeenkomsten. 

 

De Siervis 

In overleg met de stichting organiseert De Siervis: 

 Informatieve bijeenkomsten. 

 Vergaderingen. 

 Lezingen en cursussen. 
  
Volière Vrienden 

Eens per jaar organiseren zij hun vogelkeuring/tentoonstelling in het MEC. 
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De Dierenbescherming 

De Dierenbescherming heeft haar cursus dieren-EHBO in de afgelopen jaren regelmatig 

verzorgd in het bezoekerscentrum. Wanneer zij dit weer willen doen, zal het MEK 

opnieuw de ruimte beschikbaar stellen.  

 

One 

Het MEK staat ter beschikking van ONE t.b.v. het verspreiden van informatie en het 

organiseren van informatieavonden. 

Dankzij bemiddeling van Oosterhout Nieuwe Energie kon in 2016 een educatief paneel 

worden geïnstalleerd over het gebruik van zonne-energie.  

 

Stichting Hulphond 

De Stichting Hulphond maakt eens per maand op maandagmiddag gebruik van het 

terrein t.b.v. de training met pupt. 

 

Prisma 

De cliënten van de Stichting Prisma is bijna dagelijks te vinden op het MEK. Zij verzorgen 

een flink deel van het terreinonderhoud, de schoonmaak en vele andere klussen. Zij 

vormen hiermee een zeer belangrijk onderdeel van onze vrijwilligersgroep. 

 

Ruilhandel Oosterhout 

Ruilhandel Oosterhout maakt ca 4 keer per jaar gebruik van het MEK t.b.v. 

vergaderingen. 

 

Naast bovenstaande organisaties kunnen ook andere organisaties in overleg gebruik 

maken van het MEK. Onder andere de Heemkundekring, Stichting Heilige Driehoek en de 

Oud- brandweervrijwilligers hebben hiervan gebruik gemaakt. 
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Overige activiteiten 
 
 

Public Relations 

Ook in 2017 zullen de verschillende doelgroepen van het MEK actief benaderd worden 

met professionele folders en brochures. Tevens wordt actief deelgenomen aan 

activiteiten voor het promoten van de doelstellingen. 

 

Wandelvierdaagse 

Wanneer er in 2017 een wandeldaagse wordt georganiseerd, zal het MEK naar 

verwachting weer een start- en finishplaats zijn voor de wandelvierdaagse georganiseerd 

door de stichting “Willem van Duivenvoorde”. 
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Personeel en vrijwilligers 
 
 

Vast personeel 
Het vaste personeel bestaat uit een manager/milieu-educator (32 uur) en een 

dierenverzorger (32 uur). Met het oog op de grote werkdruk is het aantal uren van de 

dierverzorger in 2015 uitgebreid van 16 naar 32 uur. Dit moet ook de manager meer 

ruimte geven om de NME goed aan te pakken. 

Deze medewerkers zullen ook in 2017 de nodige cursussen en workshops volgen, zodat 

het MEK actueel blijft .  

 

Weekendbeheerders 

In het weekend is het MEK gewoon geopend. Om het MEK ook in de weekenden 

draaiende te houden heeft het MEK twee vaste weekendbeheerders in dienst. 

 

Vrijwilligers 

Het MEK kan gemiddeld over zo’n 70 enthousiaste vrijwilligers beschikken. De 

vrijwilligers zijn ondergebracht in werkgroepen en staan onder leiding van de 

dierenverzorger of de manager. De stichting blijft actief zoeken naar nieuwe vrijwilligers 

met specifieke vaardigheden. 

 

Stagiaires 

De stichting geeft studenten de mogelijkheid om op het MEK stage te lopen. Sommige 

stagiaires worden begeleid door de dierenverzorger, andere door de manager/milieu-

educator. De stichting wordt vaak door scholen benaderd, in sommige gevallen benadert 

het MEK het onderwijs actief voor stagiaires. 

 

Andere organisaties 

De stichting blijft actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met andere verenigingen 

die gebruik zouden kunnen maken van een stukje MEK. Een voorbeeld hiervan is het 

bijengilde, dat zorg draagt voor de bijenhal en drachtplantentuin. En praktijkschool De 

Zwaaikom die op het MEK het groenonderhoud verricht. 

 

Werkvoorzieningplaatsen 

De stichting biedt mogelijkheden voor werkvoorzieningplaatsen voor organisaties als: 

 GGZ 

 Dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten ”Het Heem” 

 Psychiatrisch Centrum Oosterhout (PCO) 

 Langdurig werkloze cliënten via Gemeente Oosterhout  

 Oosterhoutvoorelkaar 

 Halt 

 Reclassering 
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Financiën 
 
 
Subsidie 

Omdat de subsidie vanuit de gemeente Oosterhout steeds verder achter blijft, besteedt 

de stichting ook dit jaar weer veel aandacht aan het verwerven van eigen inkomsten. 

Deze zijn hard nodig om het MEK ook in de toekomst op verantwoorde wijze in stand te 

houden. 

Hierbij zijn de volgende onderdelen van belang: 

 Verder uitbouwen van sponsoring door het bedrijfsleven. 

 Verder uitbouwen van de mogelijkheden van verkoop. 

 Het zoeken naar nieuwe activiteiten die extra geld opbrengen. 
Dit alles gebeurt in nauw overleg met de Vrienden van het MEK. 

 

Subsidie aanvraag Provincie 

Ieder jaar stelt de provincie geld beschikbaar voor natuur- en milieueducatieve 

projecten. Steeds wanneer de stichting meent voor een project in aanmerking te komen 

voor een subsidie, zal een subsidieaanvraag worden ingediend.  
   

Fondsen 

De stichting zal actief zoeken naar financiële bijdragen door fondsen. Daar deze meestal 

eenmalig zijn, worden deze mogelijkheden per project bekeken. 

 

Verkoop producten  
De verkoop van koffie, thee, ijs en limonade heeft zich de 

laatste jaren positief ontwikkeld. De stichting zal ook in 

2017 blijven zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten 

middels verkoop. 

 

Kinderfeestjes 

De stichting organiseert al enige tijd kinderfeestjes. In 

2017 zullen de kinderfeestjes ook worden aangeboden.  

 

Dierenopvang voor konijnen en knaagdieren 

Particulieren kunnen hun knaagdieren en konijnen tijdens hun vakantie onderbrengen op 

het MEK. Dit is al jaren een groot succes daarom zal deze mogelijkheid ook in 2017 een 

vervolg krijgen. 

 

Begroting 2017 

Het boekjaar 2015 toont duidelijk aan dat positieve jaarcijfers voor het MEK niet 

vanzelfsprekend zijn, dit ondanks de grote inspanningen die bestuur en vrijwilligers zich 

daarvoor getroosten. 

Een belangrijke oorzaak ligt in het feit dat de subsidie van de gemeente Oosterhout 

steeds verder achterloopt bij de jaarlijks stijgende exploitatiekosten. In 2015 bedroeg de 

subsidie € 57.000,-, terwijl alleen al voor de personeelskosten € 42.400,- en voor de 

bedrijfskosten € 36.100 nodig was. 
 

Het gevolg is dat er steeds meer bezuinigd moet worden, maar langzamerhand is de rek 

er volledig uit. Ook de vrijwilligers ontkomen niet aan de gevolgen van de bezuinigingen. 

Het jaarlijkse vrijwilligersfeest, het kerstcadeautje en de nieuwjaarsreceptie: ze worden 

allemaal versoberd. Toch hecht het bestuur eraan om op deze manieren waardering te 

tonen voor de inzet van de ca. 50 vrijwilligers zonder wie het MEK geen bestaansrecht 

heeft.  
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Bovendien is 2017 een lustrumjaar en dat feit willen we wel vieren, hetgeen extra kosten 

met zich mee zal brengen. 

Gelukkig zorgt de Stichting Vrienden van het MEK ervoor dat dankzij sponsoring alsnog 

een deel van het onderhoud kan worden gepleegd. Zij kunnen echter geen bijdrage 

leveren aan de exploitatie van het MEK. 

 

Stichting Vrienden van het MEK 

In 2011 is de Stichting Vrienden Van het MEK opgericht. Zij willen financiële ruimte 

creëren voor een aantal zaken die met het huidige krappe budget noodgedwongen 

blijven liggen. Ook in 2017 zullen zij zich actief inzetten voor het MEK.  
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Bijlage I Begroting 2017 
 

Begroting 2017  
  
Kosten NME  
NME-coördinator 15.000 
Educatief 5.800 
Inkomsten leskisten en kinderfeestjes – 1.500 
 19.300 
  
Kosten kinderboerderij  
Dierenverzorgster 22.000 
Weekendbeheerders 7.200 
Verzorging dieren/educatief 10.000 
Inkomsten kinderboerderij (pension, voer) -3.800 
 35.400 
  
Personeelskosten  
Manager 15.000 
Overige personeelskosten 2.800 
 17.800 
  
Kantoorkosten  
Telefoon-/kopieer-/kantoorkosten 250 
Accountantskosten 500 
Vergader- en representatiekosten 250 
Onvoorzien 500 
 1.500 
  
Exploitatie gebouw  
Onderhoud gebouw&terrein 3.000 
Afschrijving/voorziening groot onderhoud 7.500 
Gas/water/licht 4.000 
Verzekeringen/gemeentelijke heffingen 5.000 
 19.500 
  
Totaal lasten 93.500 
  
Subsidie gemeente Oosterhout 57.000 
Sponsoring/commerciële activiteiten/overig 15.000 
Totaal baten 72.000 
  
Saldo/tekort -21.500 
 

 
 

 

 
 

 


