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Voorwoord 
Stichting Buurtboerderij Eersel kent zowel Statuten, als een Huishoudelijk reglement.   

Het beleidsdocument is opgesteld voor de Buurtboerderij Eersel en de Buurtvlindertuin en 

geeft inzicht in de beleidsvoornemens en plannen op middellange termijn. Het beleidsplan 

voor de jaren 2021 en 2022 wordt nu opgevolgd door een meerjarenbeleidsplan voor de 

jaren 2023 t/m 2026. De concrete uitvoering vindt plaats via actieplannen gericht op de 

korte termijn; deze actieplannen worden elke bestuursvergadering besproken en weer 

actueel gemaakt.  

 

 

De Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin hebben in de voorbije jaren een speciale betekenis 
in onze Eerselse samenleving gekregen. Velen dragen deze unieke plek een warm hart toe, 
hetgeen niet alleen blijkt uit de steeds maar toenemende bezoekersaantallen, maar ook uit 
de financiële steun die wij van diverse kanten hebben ontvangen.  
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Inleiding Stichting Buurtboerderij Eersel 

1.1 Doelstelling 

De Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin zijn ontmoetingsplaatsen die laagdrempelig 
toegankelijk zijn en mede als doel hebben om iedereen in Eersel en omgeving 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 meer dan 12.000 
bezoekers (in 2022 zelfs meer dan 13.000 in 10 maanden tijd na de lockdown); van jong tot 
oud, met en zonder beperking, in groepen en alleen. Iedereen is welkom! Alle 
werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. 
De Stichting wordt geleid door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid 
en de financiën. De taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere vastgelegd in de 
statuten, het huishoudelijk reglement en het stappenplan Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting ontvangen geen 
vergoeding. 
 

1.2 Historie en innovaties in de voorbije jaren 

In het voorjaar van 2016 is de Stichting Buurtboerderij Eersel (eerder onder een andere 
naam) opgericht om de boerderij in gebruik te kunnen nemen. Er waren 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 Eersel ingediend. De vergunningen voor het 
aangepaste bestemmingsplan en een omgevingsvergunning werden resp. in april en juni 
2017 verleend. In 2018 is de Buurtboerderij Eersel geopend.  
In 2020 is de Buurtvlindertuin schuin tegenover de Buurtboerderij feestelijk geopend.  

In 2021 werd het Buurtbelevingspad gerealiseerd. Dit is een in samenwerking met de 

scholen voorbereide educatieve route en verbindt de Buurtboerderij met de 

Buurtvlindertuin. Een nieuwe koestal werd geopend met een ‘levensechte’ melkbare koe. De 

gemeente Eersel zorgde voor de aanleg van een verhard pad naar de Buurtvlindertuin, dat 

aansluit op het bestaande pad achter Lunetzorg.  

In 2022 konden we de Buurtvlindertuin uitbreiden met een houten xylofoon, hinkelbanen en 

een aantal andere buitenspellen. In de koestal werd een dierengeluid-aanraakscherm op 

rolstoelhoogte gerealiseerd voor oud en jong. Ook werd een regeninstallatie aangelegd 

waardoor het water tot in de Buurtvlindertuin komt. Samen met IVN werden twee 

natuurkoffers ontwikkeld resp. voor de scholen en voor dementerende ouderen. Na de 

nodige voorbereidingen in samenwerking met de gemeente Eersel en het Platform voor 

Mensen met een Beperking (PMB), afdeling Eersel werd een rolstoelpad aangelegd in de 

Buurtvlindertuin. 
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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. 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. 

1.3 ANBI-status  
De Stichting Buurtboerderij beschikt over een ANBI-status. Voor organisaties is het belangrijk 
om een ANBI-verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie 
zelf: het is aantrekkelijker voor donateurs. Voor de particuliere donateur is de gift onder 
voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  
 

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 jaarlijks meer dan 12.000 is het een geweldig succes. Dit is het aantal zonder 
de bezoekers aan de Buurtvlindertuin en de bezoekers die buiten de openingstijden naar de 
Buurtboerderij komen op het pad dat er omheen ligt. Het overgrote deel van de bezoekers 
bestaat uit minimaal 2 personen, een zorgbehoevende oudere, dementerende of persoon 
met een beperking ofwel een (groot)ouder met één of meer kinderen. Mensen met een 
beperking, stagiaires, ZMLK-leerlingen, statushouders, enz., dragen hun steentje bij, 
iedereen hoort er gewoon bij! Deze Eerselse parels laten zien dat ‘inclusieve samenleving’ 
hier op een natuurlijke wijze vorm heeft gekregen. 

De beleidsvoornemens voor 2023 t/m 2026 
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. We 

streven ernaar dat we met onze ploeg enthousiaste vrijwilligers de verzorging van de dieren 

en het onderhoud van de Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin ook de komende jaren 

kunnen blijven voortzetten. Hetzelfde geldt voor de bezetting tijdens de openstelling van de 

Buurtboerderij. We willen de speciale plek, die we in de Eerselse samenleving hebben 

verworven, behouden en hopen dat nog meer bezoekers deze plek weten te vinden. We 

zetten in op een verdere positionering van de Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin binnen 

de Eerselse gemeenschap en de Kempen. We willen niet verder groeien of uitbreiden, maar 

wel de knusse intieme sfeer behouden. We staan open voor verbeteringen en innovatieve 

ideeën en willen de samenwerking met andere partners/organisaties verder uitbreiden. 



 
 

            6 

Beleidsdocument Stichting Buurtboerderij Eersel          Versie  2 maart 2023      

We willen ons steentje blijven bijdragen aan een inclusieve samenleving door het creëren 

van een aantal ‘werkplekken’ in goede samenwerking met andere instanties, zodat iedereen 

– ondanks beperkingen – volwaardig mee kan doen.  

3. Vrijwilligers 

De vrijwilligers zijn essentieel voor zowel de Buurtboerderij als van de Buurtvlindertuin. We 

hechten veel waarde aan goede contacten en waardering van onze vrijwilligers. Zij zijn de 

kurk waarop de boerderij en de Buurtvlindertuin drijven. We onderkennen vrijwilligers met 

een voorkeur voor de Buurtboerderij, voor de Buurtvlindertuin en voor allebei. Ook zijn er 

vrijwilligers voor speciale projecten (bv. opknappen van de tractor) en het organiseren van 

de activiteiten. In de concurrentie op de vrijwilligersmarkt willen wij succesvol blijven, mede 

door de brede mogelijkheden. We zorgen voor een warm welkom en goede introductie en 

begeleiding voor nieuwe vrijwilligers. Er is een handboek voor vrijwilligers en we blijven 

werken aan een goede begeleiding voor onze vrijwilligers. Acquisitie om meer vrijwilligers te 

werven is een doorlopend thema. 

4. Een stabiele financiële situatie 
We streven naar een stabiele financiële situatie voor de komende jaren.  Voor de reguliere 

exploitatie zijn we voor een groot deel afhankelijk van de structurele subsidie van de 

gemeente Eersel en andere structurele bijdragen. Het streven is om jaarlijks een toevoeging 

te doen van 3% van de vervangingswaarde gebouwen, inrichting etc. aan de 

bestemmingsreserve om deze in de loop der jaren op het gewenste peil te brengen. We 

blijven onze uiterste best doen om allerlei donaties, fondsenwerving en speciale acties 

binnen te halen om waar mogelijk verbeteringen/verduurzaming en nieuwe initiatieven te 

kunnen realiseren.   

5. Verduurzaming 

We streven naar verdere verduurzaming waar mogelijk. In het voorjaar 2023 zullen extra 

zonnepanelen geïnstalleerd worden om het energieverbruik enigszins te beperken en de 

energiekosten meer beheersbaar te maken. De opdracht hiervoor is reeds eind 2022 

gegeven en de kosten daarvan zijn als nog te betalen post opgenomen ten laste van 2022. 

6. 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/innovaties en 

reserveringen voor toekomstige vervangingen. In de komende jaren richt het bestuur zich 

op:  
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6.1 Vriend worden 

We geven een vervolg aan de actie ‘Word vriend, krijg m’ok’ , die in 2021 van start is gegaan. 

Iedereen kan vriend worden voor een jaar met een donatie vanaf minimaal € 20 in ruil voor 

een mok met een afbeelding van onze favoriete dieren. We willen dit jaarlijks een vervolg  

geven met nieuwe mokken met steeds een afbeelding van een ander dier.   

 

6.2 Sponsoren 

We blijven actief sponsoren benaderen, zowel bestaande als het werven van nieuwe 
sponsoren.  
We hebben hiervoor een sponsorbeleid ontwikkeld met de volgende richtlijnen:  

o Minimaal € 200 per jaar 
o Sponsoren kunnen zich verbinden voor sponsoring gedurende meerdere jaren of 

van jaar tot jaar bekijken of men de sponsoring wil verlengen. 
o Na ontvangst van onze sponsornota maken de sponsoren de bijdrage zelf over op 

de in de nota aangegeven wijze.  

o Naamsvermelding met logo op onze website met link naar hun website. 

o Naamsvermelding via logo op het grote bord bij de ingang van de Buurtboerderij. 

o Speciale rondleiding buiten de openingstijden aanbieden. 

o Vanaf 2023 ontvangen sponsoren minimaal 2 x per jaar een mooie digitale 

nieuwsbrief. 

o In 2023 besteden we extra aandacht aan ons 5-jarig bestaan in 2023. 

Daarnaast zijn ook niet materiële (denk aan verlenen van gratis diensten) en materiële 

sponsoring welkom. 

6.3 Structurele subsidies-bijdragen 

We zetten ons in voor continuering van een structurele budgetsubsidie van de Gemeente 

Eersel en een structurele jaarlijkse bijdrage van Woningstichting ‘De Zaligheden’ (WSZ). Deze 

subsidies zijn van groot belang voor de continuïteit van ons voortbestaan. 

6.4 Projectsubsidies en fondsenwerving 

Ook in de komende jaren zullen wij waar mogelijk bronnen benaderen voor subsidie- en 

fondsenbijdragen voor de bekostiging van nieuwe projecten en verbeteringen/ 

verduurzaming van bestaande projecten.  

7.  Communicatie 

7.1 Doel 

Doel is het aandacht geven voor de communicatie met de omgeving en het creëren van 

draagvlak en informeren van de omgeving. 

7.2 Doelgroepen 

We onderkennen de doelgroepen: Vrijwilligers, omwonenden, bezoekers, de 

donateurs/vrienden en sponsoren, Woningstichting WSZ, leveranciers, scholen, 

kinderdagverblijven, Oktober, Lunet Zorg, IVN en Platform voor mensen met beperking 
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(PMB).  We willen onze samenwerking met deze doelgroepen voortzetten en verder 

intensiveren waar mogelijk. 

We hopen op continuering van de ingezette intensieve samenwerking met de gemeente 

Eersel met name voor wat betreft: 

• de financiële ondersteuning 

• aandacht en ondersteuning bij projecten 

• de actieve aandacht en ondersteuning van het College. 

 

7.3 Nieuwsbrief 
Vanaf 2023 verspreiden we minimaal 2 x per jaar een mooie digitale nieuwsbrief voor onze 
vrienden, sponsoren en andere belanghebbenden met o.a. aandacht voor speciale 
gebeurtenissen, activiteiten, wist u datjes, interviews met vrijwilligers. 
 

7.4 Aandachtspunten 

Hiervoor zijn de volgende aandachtspunten belangrijk: 

o Het vergroten van onze naamsbekendheid 

o Het uitdragen van de boodschap wat de functie is van de Buurtboerderij en de 

Buurtvlindertuin. 

o Het organiseren van een 6-tal leuke en passende activiteiten voor jong en oud. 

o Het werven van sponsoren, fondsenbijdragen en donateurs. 

o Het activeren en binden van vrijwilligers. 

o Het nog verder positioneren van de Buurtboerderij en de buurtvlindertuin binnen de 

Eerselse gemeenschap en de Kempen. 

o Specifieke aandacht aan ons 5-jarig bestaan in 2023. 

 

8.  Evaluatie 

We zullen jaarlijks inventariseren of de voormelde doelstellingen in de gestelde tijdsperiode 

gerealiseerd zijn. Mocht blijken dat doelen niet haalbaar zijn, dan zal het beleidsplan 

tussendoor aangepast worden. Zoals in het voorwoord vermeld vindt de concrete uitvoering 

plaats via actieplannen gericht op de korte termijn; die elke bestuursvergadering worden 

besproken en geactualiseerd.  

 


