
Sociaal jaarverslag 2016 Stichting Boerderij Gijbeland  

  

  

Algemeen  

Het jaar 2016 is voor Stichting Boerderij Gijbeland (SBG) een goed jaar geweest. Het bestuur 

van de stichting vergaderde zeven keer, waarbij de reguliere onderwerpen aan de orde 

kwamen. Op 1 april 2016 namen we tijdens een informele en gezellige kookworkshop in een 

fort in Tull en ’t Waal afscheid van voorzitter Egbert van Eijl. Hij is vanaf de planfase, toen 

vanuit zijn rol als wethouder van de gemeente Graafstroom, betrokken geweest bij de 

totstandkoming van Boerderij Gijbeland. Leenard de Goffau heeft de voorzittershamer van 

Egbert overgenomen.   

  

De huurders  

Met ingang van april 2016 is Wasko verantwoordelijk voor de exploitatie van de 

peuterspeelzaal, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang in Boerderij Gijbeland.  

Met de gemeente Molenwaard sloten we een overeenkomst voor de huur van het Jeugdhonk 

tot en met 31 december 2017.   

Bij de overige huurders waren geen wijzigingen.  

Alle huurders zijn verenigd in het zogenaamde Gebruikersplatform. In dit platform worden 

gezamenlijke activiteiten besproken zoals de klusdagen en de Boerderijdag. Het 

Gebruikersplatform kwam drie keer bij elkaar.  

  

De klusdagen  

Om de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden, organiseren we jaarlijks twee 

klusdagen. Deze worden gehouden op de laatste zaterdag van maart en september. Hierbij 

steken vrijwilligers van de verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de faciliteiten 

van Boerderij Gijbeland op een zaterdagmorgen de handen uit de mouwen.   

Op zaterdag 26 maart  was de eerste klusdag van het jaar. We hebben de bestrating voor de 

Buitenschuur aangepakt.  

Op zaterdagmorgen 30 september hebben we een flink gedeelte van de Buitenschuur in de 

zwarte coating gezet.  

Het aangename hebben we met het nuttige verenigd. Er was voldoende tijd voor onderlinge 

gezelligheid, koffie met koek en de traditionele afsluiting met een hapje en een drankje.   

   

Boerderijdag  

Eenmaal in de twee jaar organiseren de huurders samen met het bestuur van de stichting een 

Boerderijdag. De Boerderijdag bij Boerderij Gijbeland is een begrip in de streek geworden. 

Een keur aan activiteiten trok op zaterdag 10 september 2016 ongeveer 700 bezoekers. Er was 

dan ook voor jong en oud veel te beleven. De weersomstandigheden waren optimaal. De dag 

viel samen met Open Monumentendag.  

  

Een greep uit de activiteiten:  

  

 Een doorlopende show schapen drijven door schaapherder Huug Hagoort.  

 Verkoop van prachtige brocante spullen bij Het Voorhuis.   

 Pony rijden.  

 Wedstrijd papeten.  

 Een taartenbak wedstrijd.  



 Een markt met streekproducten, zoals kaas van Kaasfabriek de Graafstroom, wijn van 

wijngaard Chateau du Tets, honing, heerlijke jams, producten van de Schaapskooi, 

poffertjes en pannenkoeken, etc.  

 De Wereldwinkel was aanwezig met een groot aanbod.  

 De ruimten van Wasko waren geopend voor bezoekers.  

 In museum Het Voorhuis was naast een prachtige exposities diverse activiteiten 

georganiseerd. Ruim 500 bezoekers maakten hiervan gebruik.  

  

Alle deelnemers kijken met veel plezier terug op deze fantastische dag. Met de beleving van 

deze dag in het achterhoofd kijken we nu al uit naar de tweede zaterdag van september 2018!  

  

Ten slotte  

De huurders zorgen ervoor dat er wekelijks op meerdere dagen gebruik gemaakt wordt van de 

faciliteiten van Boerderij Gijbeland. Met recht kan worden geconstateerd dat Boerderij 

Gijbeland een belangrijke functie in de plaatselijke samenleving heeft verworven.   

  

  

  

  
 


