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Algemeen 

Het jaar 2015 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. Voorzitter Egbert van Eijl kondigde aan met ingang van 2016 zijn functie te willen 

neerleggen in verband met zijn drukke werkzaamheden en de drukte in het gezin. Met spijt 

zullen we afscheid nemen van Egbert. Hij is vanaf de planfase, toen vanuit zijn rol als 

wethouder van de gemeente Graafstroom, betrokken geweest bij de totstandkoming van 

Boerderij Gijbeland. Op 1 april 2016 hebben we afscheid van hem genomen. Leenard de 

Goffau is bereid gevonden de taak van Egbert over te nemen.  

 

De huurders 

In 2015 werden we geconfronteerd met het opzeggen van het huurcontract door Small Steps 

per april 2016. Wasko, al huurder voor het onderkomen van de peuterspeelzaal, wilde de 

kinderopvang en buitenschoolse opvang van Small Steps overnemen. In onderling overleg 

heeft Wasko met ingang van 1 november 2015 de beide onderdelen al overgenomen zodat ze 

vanaf dat moment het totaalpakket aanbieden. In 2015 zijn vanuit het bestuur voorbereidingen 

getroffen om het nieuwe huurcontract per 1 april 2016 te kunnen laten ingaan. 

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

gezamenlijke activiteiten besproken zoals de klusdagen en de Boerderijdag. Het 

Gebruikersplatform kwam twee 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 28 maart  was de eerste klusdag van het jaar. De achterzolder en het jeugdhonk 

zijn grondig schoongemaakt. 

Op zaterdagmorgen 26 september hebben we het buitenterrein nagelopen en is het 

wagenschuurtje geverfd. 

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 voorbereidingen voor de Boerderijdag op 10 september 2016 zijn in volle 

gang. We kiezen voor dezelfde formule als die van 2014.  

 

Ten slotte 

De huurders zorgen ervoor dat er tijdens de gehele week 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.  

 

 

 

 


