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Bestuur: 
 
Algemeen/Inleiding: 
Het bestuur van Stichting Schapedrift bestond in 2022 uit:  
Ab van der Does, voorzitter  
Aart Goossensen, penningmeester 
Joop Verheijen, secretaris 
Gerard Hendriks 
Petra van der Heide (tot 1 april) 
Sandrien Volgers (vanaf 24 januari) 
 
Het bestuur vergaderde 9 x plenair. Daarnaast kwam het dagelijks bestuur nog eens 7 x 
bijeen om bepaalde actuele onderwerpen te bespreken en/of voor te bereiden. 
Dit bestuur werd op 25 augustus 2021 benoemd. De formatie ging terug van 7 naar 5 leden 
en van die 5 leden nam alleen de penningmeester zitting in het vorige bestuur. Met 4 
‘nieuwe’ bestuursleden een nieuwe start in een, door het opstappen van vrijwel het gehele 
oude bestuur, lastige periode. 
De aankondiging van het plotselinge vertrek van de coördinator per 1-1-2022 versterkte de 
complexiteit in deze beginperiode. In goed overleg werd de vertrekdatum vastgesteld op 1 
april 2022. 
Kortom, geen eenvoudige start voor een nieuw bestuur dat desondanks de rug recht hield 
en als team deze vuurproef doorstond. Dat kunnen we nu, een jaar later en kijkend hoe de 
organisatie er nu voorstaat, wel stellen. 
 
Overzicht van hoofdzaken waar het bestuur zich mee heeft beziggehouden: 
 
Januari 

- Het bezoekerscentrum kon i.v.m de lockdown alleen open zijn voor koffie-to-go.     
Het werd zeer gewaardeerd dat de bezoekers tenminste van het toilet gebruik 
konden maken.  

- Er vond overleg plaats met B&W en ambtenaren van de gemeente Ermelo over de 
beheerovereenkomst. Dit n.a.v. het feit dat wij in december 2021 niet ontvankelijk 
bleken in een door ons aangespannen bezwaarprocedure tegen een afgewezen 
subsidieaanvraag.  

- Er wordt een Europese subsidieaanvraag gedaan voor de aanschaf van een 
elektrische kniklader/shovel. 
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- Het aangekondigde vertrek van de coördinator bezoekerscentrum zal niet op 1 
januari maar op 1 april plaatsvinden. 

- Sandrien Volgers wordt op 24 januari benoemd als bestuurslid Stichting Schapedrift. 
- Petra van der Heide ondersteunt vanaf 1 januari de coördinator. Zij zal het bestuur 

op 1 april verlaten en per die datum in dienst treden als interim-coördinator voor de 
periode tot 1 januari 2023. 

 
Februari 

- De concept jaarrekening 2021 en de concept begroting 2022 worden toegelicht. 
- Na overleg met enkele vrijwilligers uit het wolproject wordt een investering 

goedgekeurd om het werken binnen dit project te verbeteren en professionaliseren. 
 
Maart 

- Wandelen, wild en wijn was wederom een succesvolle activiteit. 
- Er werd een taakomschrijving en arbeidsovereenkomst opgesteld voor de interim-

coördinator.  
- De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 worden goedgekeurd. 
- Het zogenaamde zoneringsplan van de gemeente heeft weinig invloed voor 

Schapedrift. Het fietspad en de toegangsweg zullen worden verbeterd. 
 
April 

- Lammetjesdag werd een groot succes in iets afgeslankte vorm. 
- Er is nieuw beleid opgesteld voor bezoekers en vrijwilligers als het gaat om 

reserveringen binnen het bezoekerscentrum. Binnen dit nieuwe beleid zal 
zorgvuldiger worden gekeken of er voldoende raakvlakken zijn met de kerntaak van 
de stichting.  

- Er is overleg geweest met de bijenvereniging. Er is nog veel onduidelijk en het overleg 
zal over enige tijd een vervolg krijgen. 

- ‘Behoud van vrijwilligers’. Onder die noemer worden vanuit het bestuur 
bijeenkomsten georganiseerd voor groepjes vrijwilligers. 

 
Mei 

- Op 9 mei vond er een bijeenkomst plaats met een aantal vrijwilligers die actief zijn 
aan de balie. Onder hen werd ook een enquête gehouden  

- Op 22 mei was er een BBQ voor alle vrijwilligers. 
 
Juni 

- Bestuur besluit een wervingsactie te starten voor financiering van de aanschaf van 
een elektrische kniklader/shovel. Zal nader worden uitgewerkt. 

- Het Dinamofonds keert een onverwachte subsidie uit aan Schapedrift. 
- Er wordt geen nieuwe website gebouwd. De huidige website wordt aangepast. 
- Het schaapscheerdersfeest, in iets afgeslankte vorm, werd een groot succes.  

 
Juli 

- Er vindt wederom overleg plaats met enkele ambtenaren van de gemeente Ermelo. 
De provinciale subsidie zal in zijn geheel worden doorgesluisd. Voor extra geld vanuit 
de gemeente zal de noodzaak moeten worden aangetoond. 
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- De postbus van Schapedrift zal m.i.v. 1 juli 2023 worden opgeheven. 
- Hoge kostenposten voor de schoonmaak en de energie zullen kritisch worden 

bekeken en daar waar mogelijk zal worden bezuinigd. 
- Onze wensen t.a.v. het begrazingsplan worden bij de gemeente Ermelo neergelegd. 
- De Bijendag 2022 vond dit jaar plaats zonder aandeel van Stichting Schapedrift. De 

Bijenvereniging maakte gebruik van de locatie en organiseerde het mini-evenement 
verder zelf.  
 

Augustus 
- De arbeidsovereenkomst van de hulpherder wordt verlengd. Het betreft nu een 

overeenkomst voor onbepaalde tijd. 
- Er wordt een sollicitatiecommissie benoemd en de vacaturetekst voor de functie van 

coördinator bezoekerscentrum wordt opgesteld en gepubliceerd. 
 
September 

- Er werd wederom gesproken met het bestuur van de bijenvereniging. De nieuwe 
overeenkomst is er nog niet. 

- De sollicitatiecommissie heeft alle reacties geïnventariseerd en beoordeeld en gaat 
met 2 kandidaten vervolggesprekken aan. 

 
Oktober 

- Het bestuur neemt op voordracht van de sollicitatiecommissie een besluit met welke 
kandidaat er een arbeidsovereenkomst zal worden aangegaan. 

- Op 19 oktober wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) met de 
nieuwe coördinator, Silvia Noordman, getekend. Op 1 januari 2023 treedt zij in 
dienst. 

- Het bestuur heeft een uitgebreide rapportage opgesteld voor de gemeente Ermelo, 
inclusief financiële onderbouwing, om daarmee de noodzaak aan te tonen voor extra 
financiële ondersteuning.  

- De overeenkomst met de bijenvereniging voor 2023-2027 is opgesteld en 
(mondeling) in wederzijdse overeenstemming goedgekeurd. De expositie op de 
zolder zal worden weggehaald. De bijenkast zal geen bijenvolk meer herbergen in de 
toekomst en het grootste deel van het educatieve materiaal kan Stichting Schapedrift 
in de toekomst elders in het gebouw of voor andere doeleinden blijven gebruiken.   
 

November 
- De eerste schriftelijke reactie op onze rapportage vanuit de gemeente Ermelo is 

weinig hoopgevend. Er zal een gesprek plaatsvinden met de wethouder/ambtenaren 
- Het bestuur stelt een regeling ‘Lief en leed’ vast welke op 1 januari 2023 zal ingaan. 
 

December 
- Op 1 december is er een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Hoge opkomst van 65 

vrijwilligers. 
- Herder Marion Derks is op 1 december 20 jaar in dienst van Stichting Schapedrift. 
- Alle vrijwilligers en medewerkers ontvangen thuis ‘een pluim’ als dank voor hun inzet 

gedurende het afgelopen jaar.  
- De Kerst Singin werd, ondanks de slechte conditie van de toegangsweg, een succes. 
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- Het overleg met de gemeente Ermelo bleef zonder resultaat. Het bestuur zal zich nu 
wenden tot de lokale politiek om meer draagvlak te creëren. Dit zal moeten leiden 
tot een voorstel binnen de raad om Schapedrift in de toekomst financieel te steunen. 

- Het totaal aantal bezoekers werd dit jaar vastgesteld op 108091. 
- Het totaal aantal vrijwilligers staat eind van het jaar op 110. 

 
Schaapskooi: 
 
De kudde 
Op 1 januari 2022 hebben we 247 schapen 59 jonge ooien en 188 volwassen ooien. Geen 
rammen. 
Gedurende het jaar zijn 15 dieren gestorven. Alle ramlammeren zijn verkocht. 12 daarvan 
zijn als dekram naar Ede gegaan in het kader van de rammenpool. Er zijn 76 ooien van alle 
leeftijden uitgeselecteerd en verkocht aan de handelaar. In het najaar zijn er 9 (jonge) 
dekrammen aangekocht in Loenen. Deze zijn na gedane arbeid weer verkocht 
Op 31 december 2022 hebben we 243 schapen 60 jonge ooien en 183 volwassen ooien. 
Geen rammen. 
 
Lammeren 
Op 3 februari wordt het eerste lammetje geboren. Op 11 maart komt het laatste lammetje 
van dit jaar ter wereld. De lammerperiode verloopt goed. Er zijn 192 lammeren geboren uit 
165 schapen. Het zijn 101 ramlammeren en 91 ooilammeren. Het gemiddelde aantal 
lammeren per ooi is daarmee weer wat lager dan voorgaande jaren. Waarschijnlijk speelde 
dit jaar de voedingstoestand tijdens de dekperiode een rol.  
79 ooien hebben niet gelammerd. 59 daarvan waren nog te jong, 10 oudere ooien zijn niet 
bij de ram geweest en 10 ooien bleken niet drachtig. 
Bij de keuring van de lammeren voor opname in het stamboek zijn alle 61 dieren die ter 
keuring werden aangeboden ook goedgekeurd. De collega herders prezen de lammeren om 
hun ontwikkeling en kwaliteit. 
 
Evenementen 
Lammetjesdag kon dit jaar weer doorgaan nadat het 2 jaar niet kon vanwege maatregelen 
rond Corona. Het was een gezellige drukte en mensen genoten zichtbaar van het jonge grut.  
Het scheren van de schapen voor publiek deden we dit jaar voor het eerst ook in mei in de 
weekenden voorafgaand aan het schaapscheerdersfeest.  
Alle schapen zijn door onze eigen vrijwilligers geschoren. Ook dit jaar hebben we weer wat 
nieuwe mensen het ambachtelijk scheren van de schapen kunnen leren. Op de scheerdagen 
lieten de vrijwilligers van het wolproject zien wat er zoal gedaan kan worden met de wol. Dit 
werd door het publiek op prijs gesteld. Het schaapscheerdersfeest was een gezellige dag. 
 
Begrazing 
De schapen zijn dit jaar wat vaker dan voorheen op stal moeten blijven vanwege extreme 
hitte. De zomer verliep zo heet en droog dat er op een bepaald moment niet voldoende eten 
meer was voor de schapen. We moesten hartje zomer de wintervoorraad voer al 
aanspreken. Gelukkig heeft de hei zich na een aantal regenbuien goed hersteld en konden 
de schapen in het najaar nog vrij lang genoeg voeding van de hei halen zonder bijgevoerd te 
hoeven worden. In de maanden januari, februari en maart was het aantal schapen dat de hei 
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op ging het laagst met 71 dieren die niet gedekt waren. In mei was het aantal dieren dat de 
hei op ging het hoogst. Totaal 426 schapen. 239 volwassen ooien en 187 lammeren. 
 
Honden 
Socks gaat nu hij wat ouder wordt nog wel mee de hei op maar hij mag steeds vaker thuis 
blijven omdat Brave zich ontwikkeld tot een geweldige werkhond. Brave groeit nog steeds in 
zijn werken en het is een plezier om met hem bij de kudde bezig te zijn. Knoet heeft moeite 
om bij de kudde de rust te bewaren. Voor Nan wordt een andere plek gevonden en er wordt 
een jonge reu aangekocht die nog eerst verder getraind moet worden. Deze jonge hond 
(James genaamd) is een halfbroer van Brave en lijkt zich ook tot een goede werkhond te 
ontwikkelen. 
 
Wolproject 
Het wolproject blijkt ook dit jaar een hele waardevolle manier om de wol van onze eigen 
schapen te verwerken tot mooie producten. Het streefbedrag wordt qua omzet/opbrengst 
ruimschoots gehaald. Op een bepaald moment moet de verkoop van kaardvlies worden 
gestopt omdat de vrijwilligers anders zelf niet genoeg hebben om leuke spullen van te 
maken. 
 
Tuin/Erf/Onderhoud 
Het plan voor de tuin begint vorm te krijgen. Er is een begin gemaakt met het creëren van 
een verftuin voor het herder verblijf. Daarin komen planten te staan waarmee je wol kunt 
verven. 
 
Het onderhoud van de gebouwen heeft meer aandacht gekregen. De deuren aan de 
voorkant van de kooi zijn opgeknapt en waar nodig vervangen. Alle deuren behoeven een 
nieuwe laag verf. In de loop van het jaar is het klein onderhoud uitgevoerd aan onder andere 
de sorteergang en het vanghok. Het groot onderhoud zal planmatig worden aangepakt. 
 

Bezoekerscentrum: 
 
Verslag activiteiten natuurgidsen 
Omdat eind 2021 een ervaren gids om privéredenen zijn activiteiten moest staken, 

begonnen we het jaar 2022 met 1 gids minder (3 i.p.v. 4). In het jaarprogramma 2022 waren 

46 excursies gepland. Daarvan zijn er 41 uitgevoerd, 2 niet uitgevoerd door verhindering van 

de uitvoerende gids en 3 (meelopen met de herder) gecanceld i.v.m. de 

weersomstandigheden (grote droogte).                                                                                                                                    

Ook zijn er nog enige niet geplande, maar aangevraagde (groeps-) excursies uitgevoerd. 

Werving nieuwe gidsen 
In het voorjaar heeft een kandidaat zich gemeld, ze heeft een aantal malen meegelopen met 

anderen en 2 maal een wandeling gedaan. Door het uitvallen van een aantal excursies die 

haar waren toebedeeld heeft ze alsnog besloten te stoppen.                                                     

Twee andere kandidaten hebben kennis gemaakt en een gidsenbespreking meegemaakt, 

maar toch besloten het niet te doen.                                                                                          
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Volgend jaar meer aandacht voor werving nieuwe gidsen. Bijvoorbeeld een wandeling voor 

belangstellende vrijwilligers organiseren. 

Workshops kinderactiviteiten en wolvilten 

In alle schoolvakanties vonden er 12 workshops plaats voor kinderen (kinderactiviteiten) en 

wol vilten in de vorm van 10 inloop-workshops en 4 dag-workshops vachtvilten. De 

kinderactiviteiten en inloop-workshops wolvilten waren in voor- en in het najaar een groot 

succes (bezettingsgraad 75%). Vanwege de warme zomer werden ze in de zomervakantie 

slechts matig bezocht.                                                                                                                                        

De dag-workshops vachtvilten (uitsluitend in de zomervakantie) waren volledig volgeboekt 

(4 x 8 deelnemers). 

Evenementen 

Opvallend genoeg hadden we bij alle 4 de evenementen: Lammetjesdag (2 april), 

Schaapscheerdersfeest (4 juni), Nacht van de Nacht (28 oktober) en de Kerst Sing-in (24 

december) ideaal weer. Alleen Lammetjesdag was erg koud, maar wel droog en zonnig.  

De stijl van de evenementen was in 2022 eenvoudiger en overzichtelijker. “Terug naar de 

basis”. Vooral het Schaapscheerdersfeest bleek in een licht afgeslankte vorm een groot 

succes. Het middelpunt was weer het scheren  van de schapen midden in de grote weide. 

Daar omheen de gebruikelijke markt maar geen demonstraties loopeenden drijven, 

klimbossen en springkussens meer. Met wat rustiger muziek, een iets verhoogde 

toegangsprijs naar € 2,00 (t.o.v. € 1,50 de voorgaande jaren) en een mondelinge enquête 

onder de bezoekers bleek het concept goed te werken.  

De Nacht van de Nacht, een succesvolle samenwerking tussen de organisaties NMP, KNNV, 

Groennetwerk en Astra Alteria en Stichting Schapedrift, trok ongekend veel interesse 

vanwege het perfecte weer (warm en helder). Vooral de nachtexcursies trokken soms (te) 

veel mensen aan. De excursie “simulatie wildaanrijding” door de boswachter Henk Jan Zwart 

en de nachtexcursie met natuurgids Jeanne Dijkstra trokken ieder meer dan honderd 

deelnemers aan.  

Bezoekersaantallen  

In 2022 bezochten ruim 108.000 bezoekers het bezoekerscentrum van Stichting Schapedrift.          

De schattingen van het aantal bezoekers tijdens de evenementen zijn als volgt 

onderverdeeld:  Lammetjesdag 1000                                                                                                       

Schaarscheerdersfeest 1500                                                                                                                  

Nacht van de Nacht 500                                                                                                                       

Kerst Sing-in 500 

Stagiairs bij de stichting (maatschappelijke stage en beroepsstage) 

Stichting Schapedrift werkte wederom nauw samen met het Christelijk College Groevenbeek 
en bood plek aan 28 maatschappelijke stagiairs in het bezoekerscentrum, zowel aan de balie 
van het bezoekerscentrum, als ondersteuning bij de wol- en kinderactiviteiten. Enkele 
beroepsstagiairs werkten in de tuin, in de kooi en op kantoor. 
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