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1. Inleiding  
 
Dierenweide Slingerbos ligt in Huissen. Het is de enige toegankelijke dierenweide in de gemeente 
Lingewaard. De weide bestaat uit een omheind gebied van circa 7500m2 (inschatting). De 
dierenweide is in eigendom en beheer van de gemeente Lingewaard. Er zijn op dit moment ongeveer 
dertig vrijwilligers actief. Sinds 2022 bestaat het huidige bestuur uit vier personen.  
 
De weide ligt op een mooie locatie, in park het Slingerbos aan de rand van het centrum van Huissen 
tussen de Angerense dijk en de grote nieuwbouwwijk Bloemstraat. Het is een geliefde plek voor veel 
inwoners van Huissen en omstreken. In het park kunnen mensen wandelen en er zijn diverse 
speeltoestellen en een speelveldje voor kinderen.  
 
Op het terrein van de dierenweide staat een gebouw uit 1974 met een oppervlakte van ca. 75m2. Dit 
zogenoemde Slingerhuus wordt gebruikt voor opslag en als verblijfruimte voor de vrijwilligers. Er is 
een toilet en een eenvoudig aanrecht met koudwatervoorziening. In september 2017 zijn drie 
enthousiaste mensen gestart om de verouderde dierenweide nieuw leven in te blazen.  
 
Vanaf die tijd is er veel verbeterd en veranderd. Ook voor de dieren. Hun welzijn is erop 
vooruitgegaan en er zijn nieuwe diersoorten bijgekomen. De dierenweide telt momenteel negen 
soorten dieren, zoals shetlanders, geiten/bokken, schapen, kippen, alpaca`s, herten, varkens en 
loopeenden. In 2020 is er een nieuw verblijf gekomen voor de geiten en schapen. Door steun van de 
Rabobank en vrijwilligers hebben we dit gerealiseerd.   
 
Er is in 2020 en 2022 via de actie Lingewaard Doet veel geld opgehaald. Daardoor konden we veel 
realiseren. Het hekwerk is vervangen, een nieuw kippenhok, uitbreiding van speeltoestellen voor de 
kinderen en voor een klimtoestel voor de dieren.  
 
In  de zomermaanden van 2021 zijn we open geweest. Dit was een succes voor zowel de vrijwilligers 
die aanwezig waren als het bezoek dat we mochten ontvangen. In april 2022 gingen we weer open. 
Tot en met eind oktober kunnen iedere zondag bezoekers bij ons terecht. Naar verwachting is het 
Slingerhuus in 2023 helemaal opgeknapt. Dan is er een andere indeling, met een nieuwe keuken en 
ruimte voor educatieve doeleinden. Als we de Kleine Horeca Vergunning hebben, kunnen we ook wat 
te drinken en te eten aanbieden.  
 
Sinds mei 2021 werken we samen met VraagPlus. Dat is een kleine organisatie in Huissen voor zorg 
en ambulante begeleiding. Elke woensdagmiddag komt een aantal cliënten op de wei voor 
dagbesteding. Ook is er een samenwerkingsverband met vluchtelingenwerk, zijn er vrijwilligers met 
een WIA-uitkering en lopen middelbare scholieren maatschappelijke stages op de wei. Daarnaast is 
er contact met de Stichting NAH, omdat mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel bij ons 
vrijwilligerswerk doen. We willen ook nog kijken naar de mogelijkheden voor de weide als 
coachingsplek, omdat het zo’n rustgevende locatie is.  
 
De komende jaren richt Stichting Dierenweide Slingerbos Lingewaard zich op verbinden met de 
buurt, instellingen en gemeente. Hierbij wordt gedacht aan ontmoetingen met elkaar: ouderen die 
door het slingerbos wandelen, ouderen die vanuit verzorgingshuizen naar de wei komen maar ook 
een bezoek van een kinderdagverblijf of instellingen met bewoners die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt. In dit jaarplan vertellen we nog meer over onze plannen en dromen. 
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2. Doelstelling en speerpunten 
 
Het bestuur van Dierenweide Slingerbos bestaat uit vier personen: 
Voorzitter   Maaike Kapoen 
Secretaris  Jackelien Matthijssen 
Penningmeester  Daphne van de Koppel 
Algemeen bestuurslid  Cilla Schot 
 
Wat zijn onze doelen en waar besteden we aandacht aan? In dit hoofdstuk vertellen we meer over 
onze doelstellingen en speerpunten op het gebied van de dierenweide, vrijwilligers, het 
dierenwelzijnteam, financiën, klussen en communicatie. 

2.1. Stichting Dierenweide Slingerbos Lingewaard  
 
Doelstelling  
Het in stand houden van de dierenweide die toegankelijk is voor bezoekers. De Stichting wil 
haar doel onder meer bereiken door de dieren te verzorgen, te zorgen voor een goed 
onderkomen voor de dieren, door het aangaan van samenwerkingen met betrokkenen en 
andere partijen, vrijwilligers, donateurs en sponsoren en door de steun van gemeente en 
fondsen. 
 
Doelstellingen voor de toekomst  
Het realiseren van een ontmoetingsplek voor ouderen en kinderen. 
Het aanbieden van educatie voor kinderen en ouderen van gemeente Lingewaard. 

Speerpunten 

• Educatief materiaal maken voor de bezoekers tijdens de openstellingen 
• Informatiebord plaatsen  
• Aanpassen van het bestemmingsplan bij de gemeente  
• Vrijwilligershuis Slingerhuus van binnen renoveren 
• Kleine Horeca Vergunning  
• Contact onderhouden met Vraagplus, minimaal 3 keer per jaar 
• Activiteiten organiseren, bijvoorbeeld  

o Paaseieren zoeken met Pasen  
o Koningsspelen met Koningsdag  
o Boerendag organiseren tijdens een vakantie  
o Kinderfeestjes  
o Burendag 4e zaterdag in september 

• Openstellingen voor publiek op zondagen en op aanvraag 
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2.2. Vrijwilligers 
 
Doelstelling  
Het bieden van een veilige, ontspannen en gezellige werkomgeving voor de betrokken 
vrijwilligers van Dierenweide Slingerbos. Onze vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en 
gerespecteerd. 
 
Doelstellingen voor de toekomst  
Het blijven werven van vrijwilligers en afstemmen wat hun wensen en behoeften zijn.  
We willen iedereen gelijke kansen geven.  
 
Speerpunten 

• Bij nieuwe vrijwilligers het vrijwilligerscontract laten tekenen 
• Minimaal 2 keer per jaar een vrijwilligersbijeenkomst 
• Onderhouden van contacten door het bestuur  
• Berichten via de mededelingenapp communiceren  
• Communiceren bij wie ze terechtkunnen met vragen   
• Contacten onderhouden met: 

- Vraagplus, minimaal 3 keer per jaar 
- externe partijen zoals Stichting NAH en Vluchtelingenwerk 
-  met SWL voor het werven van nieuwe vrijwilligers  

• Inzetrooster handhaven  
• Elk kwartaal een inloopochtend organiseren 
• ANBI-status zodat vrijwilligers reiskosten kunnen declareren 
• Nieuwsbrief Weidepost aanbieden, minimaal 4 keer per jaar 
• Voorstellen van nieuwe vrijwilligers en mededelen als vrijwilligers vertrekken 
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2.3. Dierenwelzijnteam 
 

Doelstelling  
Een team van vrijwilligers dat zich inzet voor het welzijn van de dieren. 

Doelstellingen voor de toekomst  
Het samenstellen van een team dat het aanspreekpunt is voor de dieren en hierin een 
verdiepende rol in speelt.   

Speerpunten 

• Vrijwilligers hiervoor werven uit de bestaande groep 
• Bijeenkomsten organiseren voor team dierenwelzijn 
• Onderhouden van contacten door het bestuur met team welzijn  
• Werken met een vast contactpersoon vanuit het bestuur  
• Berichten via de mededelingenapp laten plaatsvinden  
• Eventueel uitbreiding van de dieren 

 

Jaarplan koppelen dierenwelzijn  
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2.4. Financiën 
 
Doelstelling  
Zorgdragen voor een goede financiële stichting. 

Doelstellingen voor de toekomst  
Het werven van sponsoren om onze doelstellingen komend jaar te behalen en eventueel te 
verbeteren. 

Speerpunten 

• 1 keer per jaar een Sponsordag organiseren voor de sponsoren 
• Uitnodigen van nieuwe sponsoren tijdens Sponsordag  
• Vrijwilligers in contact laten komen met de sponsoren  
• Onderhouden van contacten door het bestuur  
• Brieven versturen voor het betalen van de sponsoring door penningmeester 
• Informatiebord sponsoren bijhouden 
• Contacten onderhouden met gemeente Lingewaard 
• Verzekering afsluiten passend bij de huidige situatie  
• Donateurschap/vriend van de wei uitbreiden 
• Lingewaard Doet inzetten voor het behalen van de doelstellingen 
• ANBI-status zodat de sponsoren hun btw kunnen declareren 
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2.5. Klussen  
 

Doelstelling  
Professionaliseren van de weide met hulp van een klusteam, vrijwilligers en externe partijen. 
Daarnaast blijven we de weide onderhouden om achterstallig onderhoud te voorkomen 
zodat we een veilige plek bieden aan dieren en vrijwilligers. 
 
Doelstellingen voor de toekomst  
 Het optimaliseren en professionaliseren van de bestaande en nieuwe klussen/ideeën voor 
de komende jaren. 

Speerpunten 

• 4 keer per jaar een klusdag organiseren (onder meer in het voorjaar en najaar) om de 
wei klaar te maken voor openstellingen en de winter 

• Onderhoud eigen gebouwen  
• Onderhouden contact met vrijwilligers 
• Berichten via de mededelingenapp/ klusapp communiceren 
• Kluslijst up-to-date houden 
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2.6. Communicatie 
 
Doelstelling  
Verzorgen van interne en externe communicatie over de weide naar vrijwilligers en externe 
partijen zoals bezoekers.  
 
Doelstellingen voor de toekomst  
Het optimaliseren van de communicatie met vrijwilligers sponsoren, de gemeente en overige 
contacten. 

Speerpunten 

Externe communicatie 
• Mailbox info@dierenweideslingerbos.nl beheren 
• Onderhouden van social media 

- Berichten op Facebook en Instagram 
- Reageren op chatberichten 
- Reageren op reacties 

• Onderhouden van de website:  
- Schrijven nieuwsberichten 
- Plaatsen nieuwe content 
- Site actueel houden 

• Schrijven van nieuwsberichten voor Het Gemeente Nieuws 
• Informatie up-to-date houden 
• Presentaties voor digibord maken 
• Realiseren van contacten met scholen/kinderdagverblijven 
• Realiseren van contacten met zorginstellingen  

Interne communicatie 
• 4 x per jaar nieuwsbrief Weidepost voor de vrijwilligers 
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3.  Jaarkalender 
 
Belangrijke momenten om te onthouden.  
 
Januari 

• Vrijwilligersbijeenkomst: nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers 
• Nieuwjaarsborrel organiseren voor sponsoren 
• Nieuwsbrief versturen naar vrijwilligers – 1e editie 

 
Februari 

• Open dag organiseren werven vrijwilligers 

Maart 

• Klusdag 1: NLdoet – Oranje Fonds, weide klaarmaken voor openstellingen 
https://www.nldoet.nl/  

• Inloopochtend 1 

April 

• Eerste openstelling 
• Nieuwsbrief versturen naar vrijwilligers -2e editie 
• Paaseieren zoeken 
• Koningsdag 

Mei 

• Rabobank Clubsupport 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport  

• Lingewaard Doet 
• Activiteit organiseren in de meivakantie 
• Inloopochtend 2 
• Klusdag 2 

Juni 

• Lingewaard Doet 
• Vrijwilligersbijeenkomst: waardering en gezelligheid 
• Inloopochtend 3 

Juli 

• Zomervakantie: rooster in de gaten houden 
• Nieuwsbrief versturen naar vrijwilligers – 3e editie 

 

Augustus 

• Klusdag 3 
• Activiteit organiseren einde vakantie: 
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Spelletjesmiddag  
Fotowedstrijd  
Water(ballonnen)gevecht 

September 

• Inloopochtend 4 
• Burendag – Oranje Fonds en Douwe Egberts, vierde zaterdag van de maand: 

https://burendag.nl/   
• Sponsordag 

Oktober 

• Laatste maand open 
• Klusdag 4: weide winterklaar te maken 
• Nieuwsbrief versturen naar vrijwilligers – 4e editie 

November 

• Sinterklaascadeautje vrijwilligers 

December 

• Kerstboom plaatsen op de weide 

Overig 

• 3x per jaar evaluatie met Vraagplus 
• Zomermaanden: sproeien 

 


