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2012 was een bijzonder jaar voor het Hertenkamp. Het bestond 50 jaar, het is overgegaan van de gemeente naar
Stichting Hertenkamp Vianen, er is een financiële basis gelegd, een team van 15 vrijwilligers opgezet, het hek is
vervangen en de technische installatie is aangepast. Voor de kinderen hebben we een schaapscheermiddag
georganiseerd en met dierendag was er een verjaardagsfeestje. Het bestuur wil iedereen bedanken die dit mogelijk
gemaakt heeft. In het bijzonder de vele vrijwilligers die met al hun energie het Hertenkamp beheren. De donateurs en
sponsoren die het financieel mogelijk maken. Alle supporters die op ons gestemd hebben tijdens de Rabobank “pak de
winst” actie en de “kern met pit” actie van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Iedereen bedankt voor zijn
bijdrage en we hopen dat we de komende jaren op uw steun mogen blijven rekenen. Want ook voor de jaren staan er
de nodige onderhoudsactiviteiten op de planning. Zoals, de stal opknappen, het plaatsen van een ooievaarswiel, het
plaatsen van een informatiebord, onderhoud aan de bomen, nieuwe activiteiten voor de kinderen.

Fiscaal voordelig

Licht en water in de stal

ANBI

Om het werk in de stal voor de vrijwilligers veiliger
en gemakkelijker te maken zijn in de stal de
nodige voorzieningen aangebracht. Betere
verlichting in de stal. Een vlizotrap naar de zolder.
De grote drinkbak is dubbelwandig gemaakt en
voorzien van een pompje , waardoor het water
minder snel bevriest. Ook is een vorstvrije kraan
aangelegd en is een mestbak getimmerd. Deze
mestbak is ontworpen en (mede) gebouwd door
Vincent die maatschappelijke stage-uren in het
hertenkamp heeft gemaakt. Bij de uitvoering wordt
de Stichting Hertenkamp Vianen geholpen door
Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk uit Lexmond.

De belastingdienst heeft aan de Stichting Hertenkamp Vianen de
ANBI-status verleend. Omdat de stichting officieel een Algemeen
Nut Beogende Instelling is, vormen giften aan de Stichting
Hertenkamp Vianen onder bepaalde voorwaarden in de
inkomstenbelasting een persoonsgebonden aftrek (aftrekbaar in
box 1). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen periodieke
giften ((gift gedurende 5 jaar; notariële akte benodigd; geen
drempel) en andere giften (alleen het meerdere aftrekbaar indien
boven een bepaalde drempel wordt geschonken). Overweegt u
om aan de stichting te schenken, neemt u dan gerust contact op
met het bestuur van de stichting via info@hertenkampvianen.nl

Winterverzorging
Winter in het Hertenkamp
In de winter zijn de dieren extra kwetsbaar als gevolg van koude en
voedselschaarste. Dit vraagt dus ook extra dagelijkse aandacht. De
Dierenzorggroep aan de Buitenlandpoort en Wim Pons adviseren ons over de
verzorging van dieren. 2 maal per dag worden de dieren gecontroleerd en de
drinkbak ijsvrij gemaakt. Op bijgaande foto is bovendien te zien hoe de dieren
door Michiel Sturkenboom ingeënt worden tegen Q-koorts. Tip van de dierenarts:
Zorg voor extra voedsel en een goede beschutting in de winter en controleer of
ze voldoende drinken hebben.
Wat betreft het voer, elke week komt Bas Baars van de Ponthoeve met zijn tractor hooi
brengen. Op de foto zie je Bas. De herten krijgen in de winter speciale hertenbix. Dat doet
Ruud Jochems elke ochtend. Dit luistert nauw, als ze teveel krijgen loopt het slecht met
hen af. Nu er sneeuw ligt controleren Ruud en Ben van der Heijden of de dieren genoeg
hooi krijgen, zo nodig voederen ze bij. Aan de zuidkant zijn strobedjes gemaakt voor de
beesten, hebben ze het ‘s nachts niet zo koud.
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