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Geachte lezer,

Nu de winter nadert en het eind van het jaar weer in zicht komt, is het tijd voor bezinning en om in de
glazen bol te kijken hoe de toekomst van onze schaapskudde eruit zal zien.
Wat willen terreineigenaren, Provincie en gemeente Westerveld en wat willen en kunnen wijzelf.
Blijft de huidige financiële steun en of komt
deze op een kostendekkend peil of blijven wij
in de neerwaartse spiraal van de afgelopen
jaren. Feit is dat de gescheperde
schaapskuddes in Drenthe in zwaar weer
vertoeven. Helaas schrijven ook wij rode cijfers
en dit jaar zal het tekort uitkomen op circa
€ 12.000 tot € 15.000 Dit tekort zal de
komende jaren alleen maar groter worden
door toenemende loonkosten en kosten in onderhoud van de kudde. Bij geen verbetering van deze
financiële positie zal de kudde in de huidige vorm binnen 5 jaar verdwijnen. Een gemis voor het
prachtige Holtingerveld, een gemis voor onze dorpen, een gemis voor onze recreatievoorzieningen en
daarmee samenhangende toeristen en een gemis voor het Immateriële Erfgoed.
Wij zijn afhankelijk van begrazingsvergoedingen van de terreineigenaren, subsidies van Provincie
Drenthe en gemeente Westerveld, inkomsten uit activiteiten en van sponsoren en donateurs.
Helaas zijn de vergoedingen en subsidies de laatste 10 jaar nagenoeg gelijk gebleven en is het aantal
donateurs en sponsoren teruggelopen. De georganiseerde activiteiten leveren duidelijk minder op
vanwege een overaanbod aan georganiseerde evenementen. Wij proberen deze inkomsten te
vergroten, maar dat lukt eigenlijk niet goed.
Er worden gesprekken gevoerd met de Provincie Drenthe en de gemeente Westerveld. Ook gaan wij
binnenkort met de terreineigenaren in gesprek over deze situatie.
Helaas “het goud van Drenthe”, zoals de gedeputeerde de schaapskuddes noemde, wordt financieel
(nog) niet voldoende gesteund en wordt met “uitsterven” bedreigd.
Naast de gesprekken met de verschillende instanties zijn wij op zoek naar sponsoren en donateurs.
U kunt donateur worden voor € 15, 25, 50, 100,….. per jaar
U bent reeds bedrijfssponsor voor € 60,00 of meer per jaar.
U kunt ook hoofdsponsor worden voor € 500,00 - €1000,00 per jaar.
Daarnaast een ook nog een speciale actie:

“Help een schaap de winter door”!!!!
Onze kudde is de laatste jaren gegroeid van 250 schapen naar 360 schapen. Dit was noodzakelijk om te
kunnen voldoen aan de begrazingsverplichtingen.
In de wintermaanden is bijvoeren een noodzaak. Kosten per
schaap zijn ongeveer € 50,-.
Door het storten van € 50,- of een meervoud daarvan, helpt u
schapen de winter door en draagt u bij aan behoud van de
schaapskudde.
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(Bankrekeningnummer: IBAN: NL88RABO0363 3020 77) onder vermelding van gift “help een schaap de
winter door”. De Stichting heeft een ANBI status.
Wij onderzoeken de mogelijkheden om reclame-uitingen beter te uiten en op die wijze meer
mogelijkheden voor sponsoren te bieden.
Bedrijfssponsoren zullen, onder andere, worden genoemd op de website en éénmalig in de
nieuwsbrief. Hoofdsponsors krijgen een vaste plaats op onze website en worden met logo vermeld
tijdens onze activiteiten en in de nieuwsbrieven.

Help de “Holtinger Schaapskudde”. Laat het niet één voor twaalf worden.
Wordt donateur, sponsor of hoofdsponsor of adopteer een winterlang voer voor een schaap.
Voor vragen c.q. mogelijkheden kom ik graag langs voor een nadere uitleg.
Namens de Stichting Holtinger Schaapskudde,
Duco Heun, voorzitter.

DE SCHAAPSKUDDE WORDT GESPONSORD DOOR:
Hoofdsponsor(en):

Bedrijfssponsoren
Bakkerij Bergman

Theehuis ‘t Hunebed

“De Rand van Havelte”

Installatiebedrijf Smit

Vogel Schilderwerken

Galerie Jan Jetten

Vakantiepark “Mooi Oavelt”

Hoffmann’s Vertellingen

Het Eursingerhof

Herberg “de Roskam”

Chinees Rest. “Long Pin”

Camping “de Blauwe Haan”

De Readshop

Houthandel Wever

Nova Vesta

Camping “de Klaverkampen”

IJssalon Rimini

Het Hunehuis

Harry Gerrits Transport

Drukkerij J&J

Fehse Makelaardij
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www.deholtingerschaapskudde.nl secretariaat@deholtingerschaapskudde.nl NL88RABO0363302077

