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Van onze voorzitter
Nu de winter nadert en het eind van het jaar weer in zicht komt, is het weer tijd voor bezinning en om in de glazen
bol te kijken. Een glazen bol die in het korte verleden nog van mat glas was. Deze bol zien wij ophelderen. Wij
kunnen er beter in kijken en het totaalbeeld wordt vrolijker.
Het bestuur is, gesterkt door deze opheldering, voortvarend verder gegaan met het maken van een strategische visie
t.a.v. de komende 5 jaar. Een strategische visie, welke van positiviteit uitgaat en waarbij het behoud van de
schaapskudde op een gezonde financiële basis voorop staat. Wij zijn daarin gaan geloven na alles wat er de
afgelopen twee jaren is gebeurd. (wordt vervolgd)
Provincie en Gemeente hebben een duidelijk signaal afgegeven met het verhogen van de subsidie. Staatsbosbeheer
doet ook mee en steunt ons meer en meer.
De lammerenkooi wordt steeds meer gebruikt voor activiteiten en “de Kudde van Ondernemers” bestaat reeds uit
46 schapen en vanaf december staat er ook een ram in deze kudde.
Het “goud van Drenthe”, de Holtinger Schaapskudde, zal overleven.

2017
De kudde staat er goed bij. Gezond en wel staan er 380 ooien in de wei. De meesten drachtig en wij verwachten
rond 20 februari het eerste lam. De begrazing van het Holtingerveld verloopt goed en de doelen worden ook dit jaar
weer gehaald.
Het afgelopen jaar was voor het Stichtingsbestuur een zeer bewogen en druk jaar. Een jaar waarin veel gebeurd is.
Verdriet en vrolijkheid wisselden elkaar af. Na het plotselinge overlijden van Jan Pruntel, onze hoffotograaf,
websitebeheerder, stille kracht en echtgenoot van onze secretaris-penningmeester vielen wij in een diep gat van
waaruit wij weer moesten opkrabbelen. Samen de schouders er weer onder zetten en de organisatie verstevigen.
Naast de vele activiteiten kregen wij bezoek van tv-makers. Boomhut XXL, in januari op de televisie, beleefde een 5tal opnamedagen in en om de schaapskooi. De enthousiaste crew was zeer gecharmeerd van onze kooi en directe
omgeving. Vele filmpjes zijn geschoten en wij hopen dat het straks mooie televisie brengt. Een schaap van de
producent, Tuvalu media, staat vanaf december voor minimaal drie jaar in “de Kudde van Ondernemers”.
De vijf workshops vachtvilten waren een succes. Veel belangstelling en gezellige dagen met fantastische resultaten.
Volgend jaar zal deze workshop zeker weer op de agenda staan.

De “to do” lijst is nog groot:
- de website wordt vernieuwd en zal begin december het levenslicht zien.
Dit is geen sinecure. Hard werken, veel nadenken, maar ook veel hulp van Oopke Nieland uit
Vledder. Zijn bedrijf HIOW (“Het Is Ons Werk”) staat voor deskundige hulp.
-

een beleidsplan, strategische visie, voor de komende 5 jaar wordt geschreven.
Het hele bestuur gedurende een aantal dagdelen in een workshopachtige omgeving aan het werk
om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het is mooi “vrijwilligerswerk” en een goede
teambuilding.
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-

een ontmoetingsruimte bij de schaapskooi staat op het wensenlijstje.
Nu het infocentrum van Provincie, Gemeente en SBB elders
op de Poort gebouwd wordt zijn wij van mening dat wij onze
kooi moeten verrijken met een eigen ontmoetingsruimte
van waaruit ons verhaal verteld gaat worden. Het staat nog
in de kinderschoenen, maar de foto laat al zien dat het
ontwerp reeds klaar is. Wij houden u op de hoogte.

-

het begrazingsplan voor de komende 10 jaar moet geschreven worden.
De heide wordt begraasd door 400 tot 600 schapen, begeleid door de herder en zijn honden. Dit
geschiedt volgens een vooropgezet plan. Dat plan is door de terreineigenaren opgesteld om te
kunnen bepalen waar en wanneer en hoeveel de herder gaat lopen.
Het huidige begrazingsplan dat de herder volgt is niet meer van toepassing in 2018. De Provincie
Drenthe heeft nu gelden beschikbaar gesteld om een begrazingsplan voor de komende 10 jaar te
laten schrijven. Het plan is in april klaar en dan zal het plan weer aansluiten op de ontwikkelingen
van de afgelopen jaren zodat er zich weer een optimaal heidebiotoop kan ontwikkelen.

-

het zoeken naar donateurs, sponsoren en acties blijft onverminderd van kracht enz. enz.
Wij zijn in gesprek met een potentiële tweede hoofdsponsor. Wordt vervolgd!

Actie: Ook dit jaar weer de actie: “Help een schaap de winter door”. De winterverzorging van een schaap kost
ongeveer 50 Euro. Steun ons en help een schaap de winter door.
Vorig jaar leverde de actie ongeveer 2500 Euro op!
(NL 88 RABO 0363 3020 77 t.n.v. de Holtinger Schaapskudde ovv actie)

Donateurs: De donateurs zijn en blijven belangrijk voor ons. Zij
maken het mogelijk de dingen te organiseren en in stand te
houden. Een steun in de rug voor het behoud van onze kudde.
Gelukkig gaan ook steeds meer donateurs gebruik maken van de
ANBI-regeling. Het aftrekbaar maken van je gift voor de
inkomstenbelasting. (zie nieuwe website)

Komende activiteiten :
17 december de kudde bezoekt de Kerstmarkt
18 december Brassband Crescendo met “Kerstverhaaltjes vol koperwerk” in de lammerenkooi (optredens om 14.30
uur en 16.00 uur, entree volwassenen € 5, kinderen tot 12 jaar € 2,50)

Wij nodigen u dan ook van harte uit om beide activiteiten te komen bezoeken.
De schaapskudde wordt mede in stand gehouden door Provincie Drenthe en Gemeente Westerveld
Voor meer informatie: kijk op onze website: www.deholtingerschaapskudde.nl

Ook uw logo kan hier staan. Neem daarvoor contact op met het secretariaat!

