Jaarverslag 2017
Dieren
Het wegens vogelgriep ingestelde vervoersverbod in de regio is op 22 januari 2017 opgeheven. Vanaf deze
datum was het aan- en afvoeren van pluimvee weer mogelijk.
In 2017 is de Dierenweide verrijkt met Serana´s het kleinste krielkip-ras ter wereld. De wortels van dit
kindvriendelijke ras liggen in Maleisië. Ook heeft de Figurita zijn intrede gedaan op de Dierenweide. Dit kleinste
sierduiven ras ter wereld is afkomstig uit Valencia in Spanje. Van de kippenrassen Australorps en Amrock zijn
enkele tientallen vogels aanwezig. 5 Indische loopeenden en 2 haantjes en hennen zijn aan de

Dierenweide ‘geschonken’. De gulle gever wenste anoniem te blijven. In de broedmachine zijn enkele
honderden kippeneieren uitgebroed. De mooiste exemplaren van deze jonge kippen zijn aangehouden. De
oude kippen zijn afgevoerd. Eind 2017 waren ruim 10 Witte Pauwstaartduiven aanwezig in de duiventil.
Beheerder Arie heeft voor vers bloed gezorgd, door Witte Pauwstaartduiven aan te schaffen. De twee
konijnen zijn in 2017 plotseling doodgegaan door RHD. Ter vervanging zijn twee nieuwe konijnen aangeschaft.
De twee dwerggeiten Jip en Janneke zijn nog steeds vitaal.
NLdoet
De klussen op 11 maart 2017 zijn door de secretaris aangemeld bij het Oranje Fonds.
Drie vrijwilligers hebben de behuizing van de dieren gebeitst en hand- en spandiensten gedaan. Beheerder Arie
de Groot heeft het opruimen voor zijn rekening genomen.
Ontmoeting sponsoren
De door bestuurslid Hans Wijling uitgenodigde sponsoren waren op 13 mei 2017 in groten getale aanwezig in
de partytent op de Dierenweide. De bijeenkomst ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de vernieuwde
Dierenweide was leuk en gezellig. Het weer was perfect. De lokale huis-aan-bladen hebben, door een interview
van het bestuur, aandacht aan het lustrum gegeven. Activiteiten op de Dierenweide zijn op Facebook gedeeld
met het publiek.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de Stichting Dierenweide Nieuw-Lekkerland heeft in 2017 overleg gehad op 17 januari, 4 april
en 14 november. De financiën van het boekjaar 2016 zijn gecontroleerd en in orde gevonden. De
penningmeester is decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Penningmeester Gezinus
Goeree en algemeen adjunct Rinus van der Weiden zijn in 2017 afgetreden als bestuurslid. Initiatieven om voor
hen geschikte opvolgers te vinden hebben nog geen resultaat opgeleverd.
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