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Voorwoord
Stichting Buurtboerderij Eersel kent zowel Statuten, als een Huishoudelijk reglement.
Dit beleidsplan is een vervolg op het “Beleidsplan 2017 – 2020”.
Het beleidsdocument is gemaakt voor de Buurtboerderij Eersel en de Buurtvlindertuin en geeft
inzicht in de beleidsvoornemens en plannen op middellange termijn. De actiepunten zijn korte
termijn gericht en worden elke vergadering weer actueel gemaakt.
In het kader van de fiscale erkenning (ANBI) volstaat een beknopt beleidsplan.

Wij zijn altijd blij met opmerkingen om ons beleidsplan te verbeteren.
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Inleiding Stichting Buurtboerderij Eersel
1.1 Doel
Het doel is: De realisatie, beheer, de inrichting en de exploitatie van de Buurtboerderij en de
Buurtvlindertuin ten behoeve van maatschappelijke, sociale en educatieve doeleinden.
Dit realiseren we door een ontmoetingsplaats te creëren en door onze bezoekers een leuke en
leerzame ervaring te geven met onze dieren, onze planten en vlinders. Daarnaast vinden we het
belangrijk, gezien de maatschappelijk en sociale functie van de Buurtboerderij en de
Buurtvlindertuin, dat de toegang voor iedereen gratis blijft.
De Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin verwelkomen ieder jaar ca. 12.000 bezoekers; van jong tot
oud, met en zonder beperking, in groepen en alleen. Iedereen is welkom! Alle werkzaamheden
worden uitgevoerd door vrijwilligers.

1.2 Historie
In 2007 kwam al het initiatief voor een Buurtboerderij Eersel op een mooie locatie, midden in een
nog te ontwikkelen wijk Kerkebogten.
De crisis kwam eraan, waardoor woningbouwprogramma’s werden stopgezet. Door de prioriteit op
investeringen in “Dorpsontwikkelingsplannen” waren er geen gelden beschikbaar voor een
Buurtboerderij.
Maar de ambitie voor een boerderij bleef. Op verzoek van de toenmalige Burgemeester heeft de
Rotary een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In het voorjaar van 2016 is de Stichting Buurtboerderij
Eersel (eerder onder een andere naam) opgericht om de boerderij in gebruik te kunnen nemen. Wel
waren er aanpassingen nodig in het bestemmingsplan. Op 18 april 2017 werd het aangepaste
bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Op 25 april 2017 werd de aanvraag voor een
omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. De vergunning werd op 20 juni 2017 verleend.
En de bouw kon van start gaan onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Buurtboerderij.
In 2018 is de Buurtboerderij Eersel feestelijk geopend. In 2020 zijn het “rolstoel toegankelijk pad”
rondom de Buurtboerderij en later de Buurtvlindertuin schuin tegen over de Buurtboerderij feestelijk
in gebruik genomen.

1.3 Kenmerken
De Buurtboerderij is een kleine boerderij gelegen aan de Houtwal in de wijk de Kerkebogten, gericht
op alle inwoners uit Eersel. Zowel jong als oud, validen en minder validen komen graag naar de
Buurtboerderij. Op jaarbasis komen ca. 10.000 bezoekers. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd
door vrijwilligers. De Buurtboerderij is van dinsdag tot en met zondag tweemaal daags, 2 uren
geopend. Tegenover de Buurtboerderij is in de WADI (overloop van water) een Buurtvlindertuin
ontwikkeld. De Buurtvlindertuin is altijd toegankelijk voor bezoekers. In de lastige Corona periode
was de toegang tot de Buurtboerderij beperkt, of zelfs niet mogelijk, gelukkig kon men wel veilig
terecht op het pad rondom de Buurtboerderij en in de Buurtvlindertuin.

1.4 Bezoekers:
Op de Buurtboerderij en in de Buurtvlindertuin komen veel verschillende bezoekers, van hele kleine
kinderen tot ouderen, valide en mindervalide mensen, wij willen ervoor zorgen dat het voor iedereen
een leuke en leerzame ervaring is. De toegang is gratis. Met aantallen bezoekers van meer dan
12.000 is het een geweldig succes.
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De beleidsvoornemens voor 2021 en 2023
Onderstaand zijn puntsgewijze de beleidsvoornemens uitgewerkt. Meer detaillering volgt in de
actieplannen.

2. Continuïteit
Continuïteit van zowel de Buurtboerderij als de Buurtvlindertuin is van groot belang. Het is gewenst
om vrijwilligers te vragen bij het onderhouden van beiden.

3. Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn essentieel voor de Buurtboerderij als van de Buurtvlindertuin. Goede contacten
en waardering worden door de vrijwilligers op prijs gesteld. We onderkennen vrijwilligers met een
voorkeur voor de Buurtboerderij, voor de Buurtvlindertuin als voor de beiden. Ook zijn er vrijwilligers
voor speciale projecten (bv. opknappen van de tractor). In de concurrentie op de vrijwilligers markt
zijn wij succesvol, mede om de brede mogelijkheden.

4. Sponsorbeleid
Het sponsorbeleid is gemaakt voor de Buurtboerderij Eersel en de Buurtvlindertuin. Het is gemaakt
om een richtlijn te geven om op een gestructureerde manier sponsorgelden te werven en te zorgen
voor een langdurige binding met de sponsoren om zodoende de continuïteit te waarborgen.
Sponsoren leveren een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van de Buurtboerderij.
Bijdragen van onze sponsoren en bezoekers zijn essentieel voor de exploitatie (het operationeel
draaien van de Buurtboerderij), investeringen in verbeteringen en reserveringen voor toekomstige
vervangingen. In 2020 en in 2021 richt het bestuur zich op:

4.1 Vriend worden
o

Zie bijlage “vriend” worden.

4.2 Sponsoren
o

Zie bijlage “sponsor” worden.

4.3 Structurele sponsoren
Wij kennen ook structurele sponsoren.
o De Gemeente Eersel.
o De woningstichting “De Zaligheden”.
Begin 2021 gaan wij in gesprek met de Gemeente Eersel over een nieuwe subsidieaanvraag.

4.4. Subsidieprojecten
Ook in de komende jaren zullen wij zoveel mogelijk bronnen benaderen voor subsidie om projecten
te bekostigen.

5. Communicatie
5.1 Doel
Doel is het aandacht geven voor de communicatie met de omgeving en het creëren van draagvlak en
informeren van de omgeving.
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5.2 Doelgroepen
We onderkennen doelgroepen zoals vrijwilligers, omwonenden, bezoekers, de donateurs en
sponsoren, de (semi) overheidsinstanties, scholen, mindervaliden en organisaties (zoals Oktober,
Lunetzorg).

5.3 Aandachtspunten:
Hiervoor zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:
o Het verkrijgen van naamsbekendheid
o Het uitdragen van de boodschap wat de functie is van de Buurtboerderij en de
Buurtvlindertuin.
o Het werven van sponsoren en donateurs
o Het activeren en binden van vrijwilligers
o Het positioneren van de Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin binnen de Eerselse
gemeenschap en de Kempen.

5.4 Teksten:
Teksten in al onze communicatie uitingen moeten meer “engaged” worden.
Daarnaast moet er een rode lijn komen in de verhalen die we communiceren.

6. Buurtbelevingspad.
•
•
•
•

Doel Buurtbelevingspad: Een voorbereide route waarlangs leerlingen en bezoekers zich kunnen
oriënteren op aspecten van dieren, insecten en planten.
Het Buurtbelevingspad verbindt de Buurtboerderij met de Buurtvlindertuin.
Doelgroep leerlingen van basisscholen en speciaal onderwijs.
o Kennis en vragen over dieren (Buurtboerderij) als vlinders en planten (Buurtvlindertuin).
Zie ook bijlage.
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