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Jaarverslag 2020 

Afgelopen jaar was voor iedereen in alle opzichten bijzonder. Tot maart ging alles z’n 

gewone gang. Bij de schaapskudde zijn in februari de lammetjes geboren, die volop 

aandacht van bezoekers trokken. Half maart kwam Nederland (de wereld) tot stilstand 

en moesten we het bezoekerscentrum en terrein sluiten vanwege COVID 19. Tot juni 

bleef alles gesloten; alle activiteiten werden afgelast. Op het erf en in de kooi ging het 

werk gewoon door. De lammetjes werden groot en de kudde ging vanaf april op volle 

sterkte naar de heide. Op het terrein en in het bezoekerscentrum werden de nodige 

voorzorgsmaatregelen getroffen om verantwoord open te kunnen.  

Van juni tot half oktober waren we ‘normaal’ geopend. Het was druk met bezoekers; 

we hebben het gemerkt dat veel mensen hun vakantie in eigen land doorbrachten. De 

activiteiten en excursies konden met een beperkt aantal deelnemers doorgaan.  
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Vanaf half oktober waren de coronaregels verder 

aangescherpt. Alle activiteiten werden weer 

geannuleerd. De laatste maanden van het jaar 

zijn we opengebleven als afhaalcentrum voor 

consumpties. Hier werd dankbaar gebruik van 

gemaakt; er waren veel wandelaars op de 

Ermelosche Heide. Al met al konden we met de 

nodige beperkingen toch nog blijven 

functioneren en zijn we in grotendeels contact 

gebleven met de vrijwilligers.  

 

Schapen, honden en begrazing 

Op 1 januari 2020 hadden we 246 schapen; 62 jonge ooien, 184 volwassen ooien 
(waarvan 7 Drentse Heideschapen); geen rammen. Gedurende het jaar zijn 12 dieren 

gestorven. Alle ramlammeren zijn verkocht; 12 daarvan zijn als dek-ram naar Ede 
gegaan in het kader van de rammenpool. Er zijn 68 Veluwse ooien van alle leeftijden 
uitgeselecteerd en verkocht aan de handelaar. Ook de Drentjes zijn verkocht. In het 

najaar zijn er 12 (jonge) dek-rammen aangekocht in Loenen. Deze zijn na ‘gedane 
arbeid’ weer verkocht. Op 31 december 2020 hebben we 243 schapen; 70 jonge 

ooien, 173 volwassen ooien; geen rammen. De schapen zijn dit jaar geschoren door 
professionele scheerders omdat we vanwege corona niet met te veel vrijwilligers 
tegelijk konden scheren. Dan zou het scheren in totaal te veel dagen in beslag gaan 

nemen. 

Lammeren  
 

Op 24 januari werd het eerste lammetje geboren en op 24 februari kwam het laatste 
lammetje van dit jaar ter wereld. De lammerperiode verliep eigenlijk prima; er was 

weinig uitval bij de geboorte. Er zijn in totaal 187 lammeren geboren uit 150 schapen: 
103 ramlammeren en 84 ooilammeren. Het gemiddelde is iets lager dan dat van vorig 
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jaar. 87 ooien hebben niet gelammerd; 

62 daarvan waren daarvoor nog te jong. 
14 oudere ooien zijn niet bij de ram 

geweest en 11 schapen bleken niet 
drachtig.  

Bij de keuring van de lammeren (voor 
opname in het stamboek) wordt streng 
gekeken naar de kwaliteit van onze 

ooilammeren. Van de 70 ooilammeren 
die ter keuring zijn aangeboden zijn er 

61 opgenomen in het stamboek.  
 
 

 
Heidebegrazing  

 

In 2020 zijn de schapen 292 dagen de hei op geweest. 13 dagen zijn de schapen op 
stal gebleven vanwege extreme hitte. Net als in 2019 hadden we te maken met een 
warme en droge zomer. In de maanden januari, februari en maart was het aantal 

schapen dat de hei op ging het laagst, met 76 dieren die 
niet gedekt waren. In april was het aantal dieren dat de 

hei op ging het hoogst; totaal 419 schapen: 237 
volwassen ooien en 182 lammeren.  

 
Honden 
 

De jonge border collies Knoet en Nan worden verder 
getraind. Het kost de honden moeite om de schapen in 

bedwang te houden in de tijd van het jaar dat er veel 
eikels liggen en er verder niet zo veel meer te eten is. 
Eind van het jaar wordt er een hele goede plek 
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gevonden voor Malloy; ze wordt dus herplaatst.  

Er wordt besloten om een pup aan te kopen omdat Socks al op leeftijd is. Deze hond 
(we noemen hem Brave) moet eerst nog heel veel leren voordat hij zich bij de 

schapen kan gaan bewijzen. 
 

Bezoekersaantallen 
 
In onderstaande tabel is te zien hoe het verloop van het aantal bezoekers in 2020 is 

geweest. In totaal ruim 20 % minder dan het jaar ervoor en dit had natuurlijk alles te 
maken met de coronapandemie.  

 
Bezoekersaantallen 2019-2020 

Maand Aantal 2019 Aantal 2020  Opmerkingen 
Januari 3.930 3.988  

Februari 9.162 5.256  

Maart 9.521 3.134 Vanaf 15 maart gesloten. 

April 10.962 
523 

Vrijwilligers en publiek naar toilet 

tijdens verkoop aan het hek (vanaf 5 

mei) 

Mei 9.562 

Juni 9.180 7.519  

Juli 10.150 15.243  

Augustus 24.846 17.846  

September 10.611 16.994  

Oktober 10.340 9.304 Geen activiteiten en excursies. 

Vanaf 26 okt. 

winteropenstelling. 
November 4.160 4.612 Geen activiteiten en excursies 

December 4.250 4.209 Geen activiteiten en excursies 

Totaal: 116.674 88.628  
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Bezoekerscentrum 

Een groot deel van het jaar mochten we geen 

of beperkt bezoekers in het gebouw toelaten. 

Er werd voortdurend gekeken naar een 

verantwoorde inrichting en we troffen 

voorzorgsmaatregelen om besmettingen met 

het coronavirus tegen te gaan. Tafeltjes en 

zitplekken werden weggehaald om meer 

ruimte te creëren, de beeldschermen gingen 

uit, het kinderhoekje en de leestafel werden 

leeggeruimd en er was een looproute voor 

snelle doorstroming. Er gold een deurbeleid, 

waarbij een maximumaantal mensen binnen 

lieten. Buiten werden tafels voor vuil serviesgoed neergezet. Bij de ingangen kwamen 

ontsmettingszuilen voor de handen en boven de balies hingen we spatschermen op. Er 

is een veiligheidsprotocol opgesteld, getoetst en goedgekeurd door de gemeente.  

Gedurende het jaar volgden we de landelijk 

geldende regels en pasten we het 

toegangsbeleid steeds aan. 

Groepsontvangsten en schoolbezoeken 

werden grotendeels geannuleerd.  

Van 15 maart tot 1 juni was het 

bezoekerscentrum én het terrein helemaal 
gesloten voor publiek. In mei begonnen zijn 
we eerst gestart met verkoop van ijsjes en 

knuffels bij het toegangshek, dat mocht.  
We waren verheugd dat we vanaf 1 juni met 

de nodige voorzorgsmaatregelen weer beperkt mensen toelaten.  
Voor vrijwilligers was dit spannend; velen aarzelden om te willen komen. Daarom 

hebben we vóór de heropening een 

tweetal bijeenkomsten 
georganiseerd en uitleg gegeven 

over de maatregelen, werkwijze en 
inrichting. Deze bijeenkomsten 
waren verhelderend en de meeste 

balievrijwilligers durfden weer op 
het rooster in te schrijven. In de 

zomermaanden was het erg druk, 
mede vanwege de vele vakanties in 
eigen land. Toeristische 

accommodaties in de omgeving 
zaten allemaal vol.  
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Vanaf half oktober moesten we het 

bezoekerscentrum weer sluiten en waren 
bezoekers alleen welkom voor het afhalen van 

consumpties. Een kleine, redelijk constante groep 
balievrijwilligers zorgde voor de bemensing bij de 

ingang. Zij stonden binnen, bezoekers bleven 
buiten.  

 

Stretchtent 

Sinds 

oktober hebben we een grote stretchtent van 

14x16 meter op het terras geplaatst. Deze is op 

basis van huurkoop en eerst op proef 

neergezet. Aanleiding is de coronapandemie, 

waarbij buitenverblijf en -activiteiten minder 

risico op besmetting zijn. Een tent kan in eerste 

plaats dienen als schuilplek tegen regen en zon. 

De grootte en hoogte biedt ruimte voor veel 

mensen, activiteiten en belemmert het uitzicht 

over de heide niet. Bovendien kan deze ingezet 

worden tijdens evenementen, voor demonstraties en andere activiteiten. Er is al veel 

gebruik van gemaakt door bezoekers aan de schaapskooi. De laatste maanden van 

het jaar mochten we niemand meer naar binnen laten. Er zijn veel positieve reacties 

binnengekomen en we gaan er van uit dat we tot aankoop overgaan.    

Horecabeleid 

Op verzoek van het bestuur is het inkoop- en verkoopbeleid voor het 

bezoekerscentrum opgesteld. Hiermee wordt beoogd het proces van inkopen van 

producten en het verkopen van producten verder te professionaliseren. We zijn 

gestart met analyse van de food (horeca) producten. Deze zijn voor directe 

consumptie in en rondom het bezoekerscentrum. Na grondige analyse van de 

leverantievoorwaarden, artikelen en in/verkoopprijzen is een beleidsnotitie gemaakt 

en goedgekeurd. Op basis hiervan zijn in het najaar andere keuzes gemaakt voor 

leveranciers van de foodproducten: Sligro voor o.a. frisdranken en ijs en Bakker Piet 

voor vers gebak en cake. Voor de koffie en -machines lopen de onderhandelingen; 

deze worden in 2021 afgerond. Door dit nieuwe beleid hebben we een enorme 

besparing kunnen realiseren. De prijzen voor consumpties in het bezoekerscentrum 

blijven vriendelijk en in balans met vergelijkbare locaties.    

Er is grote behoefte aan een extra betaalpunt bij drukte. De aanschaf van een extra 

kassa was een te grote investering; daarom hebben we vanaf juni een mobiele 

pinautomaat ingezet op de ‘afruimbalie’. Dit bleek wel handig om de wachtrijen sneller 

weg te werken. Nadeel is dat de artikelen niet geregistreerd worden. Als we in de 

toekomst overstappen naar een voorraadregistratiesysteem, dan zal aanschaf van een 

tweede kassa nodig zijn. 

Omzet 

De totale omzet in 2020 was € 164.176; deze viel t.o.v. 2019 circa € 55.000 lager uit 

(omzet in 2019 was € 219.127). Dit is een logisch gevolg vanwege de coronacrisis en 

de opgelegde overheidsmaatregelen. Gevolg werd de gedeeltelijke sluiting en 
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afgelasting van activiteiten. Onze doelstelling om minstens 10% omzetverhoging te 

realiseren is hiermee dan ook niet gehaald. Het was ook financieel een jaar van 

overleven en vertrouwen op betere tijden. Een van onze creatieve vrijwilligsters 

naaide mondkapjes met leuke schapenprintjes voor de verkoop. Dit werd een succes: 

we verkochten er 600!      

Subsidies, fondsen en sponsoring 

Eenmalige subsidie 

We ontvingen € 5.000,00 van de provincie Gelderland vanwege de corona 

voorzorgsmaatregelen. Hiermee konden we een aanbetaling doen voor de aanschaf 

van een grote stretchtent buiten op het terras. Mensen en activiteiten moesten 

immers veel buiten blijven/plaats vinden. Voor de stretchtent kregen we een bijdrage 

van € 2.500,00 van het Prins Bernhard Cultuurfonds én € 357,87 van de Rabo Club 

Support.   

Vrienden 

In 2020 kregen we er 39 nieuwe vrienden (donateurs) bij, waarvan 28 via de website 

aangemeld zijn. Doelstelling was om 50 nieuwe vrienden te behalen; logisch dat dit 

aantal ten gevolge van corona niet is gehaald. Het welkomstgeschenk, de 

Natuurwijzer Ermelosche Heide, raakte eind van het jaar op. Tijdelijk wordt er het 

NMP wandelrouteboekje Schapedriftroute meegegeven. De wervingsfolder is 

vernieuwd en in een oplage van 1.000 stuks gedrukt.  

Sponsorbedrijven 

De bedrijven die structureel bijdragen aan Schapedrift, in totaal 25, zijn allemaal 

gebleven in 2020. Bedoeling was om bedrijven en relaties intensiever te betrekken bij 

en te ontvangen op onze evenementen. Helaas konden we ook dit afgelopen jaar niet 

organiseren. De doelstelling om 3 nieuwe sponsorbedrijven binnen te halen werd niet 

gehaald. Toch zijn we tevreden dat onze huidige sponsorbedrijven niet zijn afgehaakt 

tijdens de crisis.  

Lammetjesadoptieplan 

In 2020 hebben we opnieuw de 

lammetjesadoptie ingezet; symbolische 

adoptie van een lammetje en in feite een 

extra gift voor Schapedrift. Het eerste 

lammetje werd door Peter van ’t Hoog, 

gedeputeerde bij de provincie Gelderland, 

geadopteerd. Op 15 maart, twee weken voor 

lammetjesdag, hadden we 88 adopties van 

20 euro. Vanwege de lockdown kwam aan 

deze actie abrupt een eind. Ook het 

fotomoment bij de lammetjes kon niet 

doorgaan. Alle adoptieouders kregen een 

alternatief aangeboden: een wandelexcursie naar keuze onder leiding van een 

natuurgids van Schapedrift. In 2019 101 lammetjes geadopteerd. 
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Publieksactiviteiten en evenementen 

Evenementen  

 
Zowel lammetjesdag als het schaapscheerdersfeest konden dit jaar vanwege de 
strenge coronamaatregelen niet doorgaan. Ook andere (kleinschalige) evenementen 

als de Bijendag, Nacht van de Nacht en Kerst Sing-In konden we niet organiseren. En 
de Veluwse Trailrun die voor de tweede keer vanaf de schaapskooi zou plaatsvinden, 

werd ook doorgeschoven naar 2021. De gemeente Ermelo heeft een nieuw 
evenementenbeleid vastgesteld om zo het aantal evenementen meer te spreiden. Er 
gelden ook strengere veiligheidseisen.    

 

Activiteiten 

Excursies 

Er stonden circa 40 wandelexcursies met 

onze natuurgidsen op het programma, 

verdeeld over alle seizoenen. Vooral de 

themawandelingen zijn erg populair, 

zoals paddenstoelen, vogels of 

diersporen. Ook de 

avondzwerfwandelingen en 

bronstfietsexcursies zitten snel vol. Een 

deel van het jaar mochten er geen 

groepsactiviteiten plaatsvinden en 

moesten de excursies geannuleerd 

worden. In de zomermaanden konden de 

gidsen met een beperkt aantal 

deelnemers op pad. Reserveringen en betalingen verliepen via de website, dat is 

handig. De gids krijgt van tevoren een deelnemerslijst. Vanaf half oktober moesten 

alle excursies geannuleerd worden. Om belangstellenden toch iets te bieden, zijn er 

een aantal filmpjes met de gidsen rondom een thema opgenomen en via de website 

geprojecteerd.  

Breigroepen, vilten en knutselen 

Op de zolder van het bezoekerscentrum 

vinden het jaar rond creatieve activiteiten 
plaats. Er zijn twee breigroepen, die elke 14 
dagen op woensdag bijeenkomen. De 

middaggroep is vol; voor de ochtend is er nog 
plek. De breigroepen bestaan al zes jaar en 

hebben ook een belangrijk sociaal aspect: er 
zijn nauwe banden met elkaar ontstaan, het is 
een hechte groep vrouwen. Jammer genoeg 

konden de breigroepen een deel van het jaar 
niet bijeenkomen.  
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Zoveel en zolang dit mogelijk was, gingen 

de viltworkshops en de knutselactiviteiten 
voor kinderen door. De groepsgrootte 

werd verkleind en alles was op reservering 
vooraf. Voor zover ze door konden gaan, 

waren de activiteiten nagenoeg 
volgeboekt. Ook de vier dagworkshops 
vachtvilten buiten waren vol. Van een 

aantal knutselactiviteiten die niet door 
konden gaan, zijn filmpjes opgenomen en 

vertoond via de website.  
 

Wolproject 

In 2019 is het wolproject 

ontwikkeld en in 2020 met een 

vijftal vrijwilligers van start 

gegaan. Het doel is tweeledig: de 

wol van eigen kudde bewerken 

om te kunnen laten zien wat een 

mooi product dit is en door het 

maken van mooie wolproducten 

en deze te verkopen, een hogere 

opbrengst te behalen. Tot dan toe 

werden alleen de ruwe vachten 

verkocht aan particulieren, de rest 

werd aan de wolhandelaar 

verkocht. In de tweede helft van 2020 is het aantal vrijwilligers van het wolproject 

verdubbeld. De vrijwilligers werken vooral thuis, incidenteel worden er demonstraties 

wol bewerken gegeven op het terrein van Schapedrift, bijvoorbeeld tijdens 

scheerdagen. De meeste producten worden verkocht in het bezoekerscentrum. Wat 

begon als een experiment is uitgegroeid tot een succes.  

 
Andere publieksactiviteiten 

De geplande concerten en lezingen voor Podium Schapedrift werden allen geannuleerd 
in verband met de pandemie. De tweemaandelijkse, wisselende kunstexposities in het 

bezoekerscentrum liepen wél door. Er is een planning voor een paar jaar gemaakt. In 
januari was er nog een winterwandeling met wild- en wijnproeverij; deze was met 35 

deelnemers volgeboekt. In augustus 

stonden Dineren op de Heide en 
Schilderen op de Heide op het 

programma; gingen helaas niet door.  
Wél waren er in juli en augustus nog 
demonstraties loopeenden drijven in 

het weiland, dat veel publieke 
belangstelling opleverde. Het 

onderling voldoende afstand bewaren 
kwam vanwege de drukte bijna in het 
gedrang.  
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Scholen en groepen 

Vanwege de pandemie werden bijna alle groepsreserveringen in 2020 geannuleerd. 

Een bijzondere activiteit was op 18 februari ’s ochtends vroeg; in samenwerking met 

Boekhandel Riemer & Walinga de lancering van het nieuwe boek Zonsopgang uit de 

populaire serie De Zeven Zussen. Mensen kregen bij ons een ontbijt, konden samen 

de zonsopgang beleven op de heide en konden het boek aanschaffen. Het ontbijt werd 

door onze vrijwillige cateringgroep verzorgd.  

Op 11 maart kwamen er 94 leerlingen 

van OBS De Cantharel uit Ermelo in 

verschillende groepen naar de 

schaapskooi. Zij werden ontvangen 

door onze vrijwillige scholenwerkers. 

Aanleiding was de opbrengst van een 

schoolfeest, die bestemd werd voor 

Stichting Schapedrift: een bedrag van € 

1.000,00. Hiervoor hebben we drie 

picknicksets voor in het speeltuintje en 

op het terras aangeschaft. Ze werden 

op 11 maart feestelijk in gebruik 

genomen.  

Eind juni/begin juli ontvingen we 3 groepen 8 van basisscholen uit Hendrik Ido 

Ambacht, totaal 70 leerlingen. Zij deden een excursie naar de herder en de kudde op 

de Ermelosche Heide. Op 8 juli werden 27 leerlingen van de Boaz Jachimschool uit 

Elspeet met een gids naar het onderduikershol uit de Tweede Wereldoorlog. In totaal 

kregen we 205 leerlingen van het basisonderwijs op bezoek. Hiermee is de 

doelstelling om minstens 200 leerlingen bij de schaapskooi te ontvangen behaald.  

Interne organisatie en vrijwilligers 

Medewerkers Schapedrift 

Vanwege de naderende pensionering van coördinator Geesje Eleveld, is er in april een 

sollicitatieprocedure voor haar opvolging in gang gezet. De functie mocht met een 

aantal uren uitgebreid worden en daarom is besloten te opteren voor twee parttime 

medewerkers voor ieder 24 uur: een directeur met o.a. externe contacten, publiciteit 

en beleid in de portefeuille en een coördinator bezoekerscentrum en activiteiten. Eind 

augustus zijn de vacatures voor de nieuwe medewerkers tegelijk in- en extern 

opengesteld. Dit leverde voor elke functie 39 sollicitanten op. De sollicitatiecommissie, 

bestaande uit Jan Brand, Hugo Koole en Janny van Wijk, hebben de eerste 

gespreksrondes met geselecteerde kandidaten gehad. Daarna volgde een tweede 

ronde met een paar vrijwilligers en de herder Marion Derks. Na zorgvuldige afweging 

werden Debby Meeuwsen, voor de positie van directeur en Inge van der Heide, als 

coördinator, geselecteerd; startdatum 1 februari 2021. De procedure is zorgvuldig en 

transparant verlopen en er is helder over gecommuniceerd naar de vrijwilligers.  

Bestuur 

Eind december 2019 nam Ruud van Eijle afscheid als voorzitter en bestuurslid van 

Schapedrift. Aart Goossensen werd interimvoorzitter, naast het penningmeesterschap. 

Er werd besloten binnen eigen kringen rustig uit te kijken naar een nieuwe kandidaat. 
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Deze liet bijna een jaar op zich wachten. Eind december traden twee nieuwe 

bestuursleden toe: Hugo Koole als voorzitter en Gerard Peek, vice voorzitter. Beide 

heren zijn al jaren vrijwilliger, bekend met het reilen en zeilen en vullen elkaar aan. 

Zij willen voor Schapedrift een nieuwe toekomstvisie uitzetten en streven naar één 

organisatie voor het agrarische en educatieve deel. Vanwege het succes van het 

bezoekerscentrum en toename van activiteiten, zijn deze twee componenten te ver uit 

elkaar gedreven en is er een spanningsveld ontstaan. Samen met de nieuw 

aangestelde directeur (per 1 feb 2021) is het streven om gezamenlijk op te trekken in 

de toekomstige jaren. De organisatiestructuur van Schapedrift is aangepast op de 

nieuwe (personele) invulling en strategie.  

Vrijwilligers 

Eind van 2020 waren 121 vrijwilligers verbonden aan Schapedrift, die samen met de 

herder, assistent herder en coördinator zorgdragen voor begrazing van de heide, 
verzorging van schapen, onderhoud van erf en gebouwen, openstelling 

bezoekerscentrum en organisatie van activiteiten. De een steekt er veel tijd in, de 
andere levert een kleine bijdrage, maar alle hulp is welkom. Vrijwilligers moeten het 
werk uitvoeren; daarom is het belangrijk dat de sfeer goed is en vrijwilligers 

gemotiveerd zijn en gewaardeerd worden. Bij Schapedrift is een grote betrokkenheid 
bij elkaar, hoewel vooral in verschillende werkgroepen. Het afgelopen jaar konden we 

geen gezellige vrijwilligersbijeenkomsten organiseren vanwege de pandemie. De 
kerstattenties zijn persoonlijk aan huis rondgebracht. Ook op gebied van training en 
workshops hebben in 2020 niets kunnen doen, alleen de AED en reanimatie training 

voor beperkt aantal deelnemers.   
 

Balievrijwilligers 

Omdat het bezoekerscentrum steeds drukker 

wordt en grote druk legt op de balievrijwilligers, 

hebben we begin van het jaar een uitgebreide 

schriftelijke enquête gehouden. Onder meer is er 

gevraagd naar de beschikbaarheid, 

(on)tevredenheid, tips en opmerkingen, 

oplossingen voor roosterproblemen, enz. 92% 

heeft de vragenlijst ingevuld en hierdoor kregen 

we een goed beeld van de ervaringen, wensen en 

behoeften.  

De belangrijkste conclusies: 

• Hoogseizoen (april t/m oktober): (te) weinig balievrijwilligers beschikbaar 

• Weekenden en feestdagen ervaring hoge werkdruk  
• Goede taakverdeling en samenwerking op drukke momenten noodzakelijk  
• Assortiment passend; tosti’s en soep bewerkelijk 

• Openingstijden passend 
• Noodzaak tweede betaalpunt 

• Meer informatie van/contact met de herder 
• Inzetten betaalde kracht niet voldoende draagkracht om op korte termijn in te 

voeren 
• Dagvergoeding niet gewenst en niet belangrijk 
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Er zijn (deels) oplossingen bedacht voor de genoemde knelpunten. Het vullen van het 

balierooster is een voortdurend aandachtspunt. Zo’n 15% van de balievrijwilligers is 
langere tijd en ook vaak tegelijkertijd niet 

beschikbaar, vanwege 
familieomstandigheden, ziekte of vakantie.  

De vacatures voor balievrijwilligers blijven 
daarom altijd open staan. Nieuwe vrijwilligers 
zijn doorgaans erg enthousiast en veel 

beschikbaar. In 2020 zijn er verschillende 
nieuwe gastheren en -vrouwen bijgekomen.  

 
Vacatures zetten we uit via onze eigen 
website, aankondiging in het 

bezoekerscentrum en bij de vacaturebank van 
Stichting Welzijn Ermelo.  

 

Onderhoudsploeg 

Op het erf en in de schaapskooi is altijd 

veel te doen. We prijzen ons gelukkig met 

een trouw groepje mannen, die een paar 

keer per week de handen uit de mouwen 

steken. Weer of geen weer, ze zijn er en 

pakken alle klussen aan die nodig zijn. Een 

greep uit de vele werkzaamheden in 2020: 

stroom aangelegd naar de kraal en het 

weiland, diverse hekken en sorteergang 

vernieuwd, een zoldertje in de kapschuur 

gemaakt, sponsorboom gerepareerd, 

deurendorpels aangebracht en in het 

bezoekerscentrum o.a. plexiglas schermen 

opgehangen en vergadertafels gehalveerd. In de kapschuur is een timmerwerkplaats 

gemaakt met de benodigde gereedschappen en materialen. In goed overleg worden 

de klussen verdeeld en aangepakt.  

De tuinploeg komt eens per week om de moestuin met oude granen en beukenhagen 

e.d. te onderhouden. In het najaar is met de komst van een nieuwe deskundige 

vrijwilliger deze groep compleet. Er wordt gewerkt aan een toekomstplan voor de 

educatieve tuin.  

Mas leerlingen 

Ook in 2020 hebben we maatschappelijke stageplekken aangeboden aan leerlingen 

van middelbare scholen. Vooral in de zomervakantie waren de extra handen bij het 

bezoekerscentrum zeer welkom. De MAS leerlingen kregen strikte instructies voor het 

omgaan met de vrijwilligers en de werkwijze in verband met corona.   

Pers en publiciteit 

Via de website, Facebook en Instagram worden activiteiten en nieuwsberichten onder 
de aandacht gebracht. Voor activiteiten kan men reserveren en betalen via de 

website. Veel activiteiten werden geannuleerd of waren kleinschaliger. We hebben dit 
jaar 30 persberichten verstuurd; deze zijn goed geplaatst. 
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Het tijdschrift Uit de Kooi verschijnt driemaal per 

jaar en wordt naar relaties, vrijwilligers en vrienden 
(donateurs) gestuurd.    

De digitale nieuwsbrief is vier keer verschenen en 
verstuurd naar ruim 300 abonnees.  

De programmaflyer, oplage 15.000, is verspreid 
over de toeristische accommodaties en 
attracties/VVV’s in de omgeving. Daarnaast is er 

een algemene folder en worden de evenementen 
gepromoot middels flyers en posters.  

Als partner van Visit Veluwe namen we deel aan 

een fietsrouteboekje. Er zijn advertenties geplaatst 

in de VVV Ermelo gids, de Vrijetijdskrant (editie 

Ermelo, Putten) en op de websites van Dagje Weg 

en Eropuit in eigen land. Kidsproof (Amersfoort) 

maakt op verschillende manieren promotie voor ons 

en onze activiteiten. Vooral in de lammertijd komen 

journalisten regelmatig naar de schaapskooi.   

Nieuwe website 

In mei heeft het bestuur goedkeuring gegeven aan het bouwen van een nieuwe 

website. De huidige website voldoet niet (meer) en levert te weinig resultaat op. Ook 

is besloten niet meer verder te willen met V1 Communicatie, de ontwerpen en host 

van de huidige site. Er ligt een concreet nieuw voorstel van Orange Talent uit Ermelo. 

Investeren in een nieuwe website was in 2020 niet gewenst, daarom wordt deze in 

2021 gerealiseerd.  

 

 


