Stichting Het Vogelnest , Utrecht

Jaarverslag – Het Vogelnest 2019

3148 kleuters

hebben in 2019 op ons terrein gespeeld,
afkomstig van 51 schoolbezoeken uit
gemeente Utrecht en Bunnik.
De vakantieperioden zijn benut door
kinderen van de dagopvang Partou.
De processierups heeft voor een tijdelijke
sluiting gezorgt
De acties en resultaten dragen bij aan de
professionalisering en moderniseringslag van
de organisatie en de stichting om toekomstbestendig te worden voor de groeiende stad
Utrecht.

Verbinding
PR EN COMMUNICATIE
CONTACT VRIJWILLIGERS
SPONSORS/FONDSEN

VERBINDING

VERKENING
CROWDFUNDING

PHOTOSHOOT
door vrijwillige professionals

GEM UTRECHT

verbouwing en voorwaarden,
wens crowdfunding om

X
X

FINANCIELE STEUN

X

medilex onderwijs

x

PLAN CROWDFUNDING
start 21 maart 2020
Lente feest/open dag

april

mei

september

november

draagvlak te tonen

maart

mei

februari

BUSVERVOER

MOGELIJKHEDEN PAND

wordt voortgezet

PLANNEN VERBOUWING
verder uitwerken - verder
onderzoeken met BURO I&B

april

maart

januari - december

VOORJAARS KLUSDAG
SEIZOENSOPENING
klus- en schoonmaakdag

Dit alles is mogelijk gemaakt dankzij de enorme inzet van
vrijwilligers!

Visie
BETUUR EN VISIE
VOOR EEN
SOLIDE TOEKOMST

VISIE

kassingtours bunnik bevalt en

SCHAVEN AAN PLANNEN

FUNDRAISPLAN OPSTELLEN GEMEENTE BUNNIK

BANKZAKEN

om begroting passend te krijgen

om benodigde financiële middelen verkenning vergunningstraject
te verkrijgen

gesprekken met bank over inzet

mei

november

december

december

TERUGKOPPELING SCHOLEN

SCHOOLBEZOEKEN

EIKENPROCESSIERUPS

ZOMERSTOP

annuleren schoolreisjes tot

ivm processierups

aangepaste plannen

met

september

NAJAAR KLUSDAG
SEIZOENS OPENING
klus- en schoonmaakdag

SCHOOLBEZOEKEN

in het voorjaar

maart

maart

voorjaar

juni

juli/augustus

augustus

najaar

NLDOET onderhoud en

NLDOET

BEDRIJFS-KLUS-UITJE

NAJAARS KLUSDAG

GEURENSTRUINTUIN

PROCESSIERUPSPLAN

opknappen van terrein en

aanleg geurstruintuin

sira consulting bv

onderhoud groen

contact met gemeente over

INVENTARISATIE status
huidige speeltoestellen, en

preventieve maatregelen

speelveiligmaken

oktober

december

tekeningen architecten en begrotingen

WERVING VRIJWILLIGERS
voor de (crowd)funding acties

eigen geld en eventuele lening

december

Hart
COMMUNICATIE
SCHOLEN PLANNING
EN ORGANISATIE

HART

2079 kleuters

najaar
met

1069 kleuters

Ondersteuning
ONDERHOUD
EN
VEILIGHEID

ONDERSTEUNING

INSPECTIE DAK

reparaties lekkages dak, dak
blijft in slechte staat en moet

speeltoestellen

worden vervangen

februari

maart

maart

maart

22 juni - september

augustus

