Jaarverslag 2016
In het jaar 2016 is het 3-jarig onderzoek in opdracht van de provincie Limburg naar de kansen en
mogelijkheden voor een duurzame en kostendekkende inzet van gescheperde begrazing in het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg afgerond.
Het resultaat bestaat uit een tweetal rapporten: Het deelonderzoek van de wetenschapswinkel van
Wageningen resulteerde in het rapport “ Een nieuwe economische basis voor de kudde van het
Gulpdal?” en het onderzoek van de stichting IKL in “ nog een rondje? Onderzoek naar de
mogelijkheden van gescheperde begrazing in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
Eind mei zijn beide rapporten gepresenteerd onder belangstelling van de gedeputeerde en
vertegenwoordigers van alle betrokken partijen.
Afgesproken werd om de intenties en aanbevelingen in de loop van 2016 verder uit te werken in
concrete afspraken. Hiertoe is een werkgroep gevormd waarin onze stichting uiteraard ook heeft
geparticipeerd.
Voor de toekomst wordt gezocht naar een structurele oplossing die de afhankelijkheid van
incidentele subsidies en vrijwillige bijdragen vermindert.
Deze oplossing wijst in de richting van de vorming van een fonds ter dekking van de extra kosten
voor de inzet van herders. Het fonds zal worden gevuld met bij voorkeur meerjarige bijdragen van
alle partijen die belang hebben bij en/of medeverantwoordelijkheid willen dragen voor de inzet van
rondtrekkende kuddes met een herder.
Bovengenoemde inspanningen zullen plaatsvinden in de loop van 2017 in het kader van Het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg en hopelijk in 2018 kunnen worden uitgevoerd.
Voor het jaar 2017 is er een eenjarige financiering gevonden vanuit de provincie Limburg,
Staatsbosbeheer, IKL , de gemeente Gulpen-Wittem en de Stichting Schaapscompagnie Mergelland.
Naast de deelname aan het bovengenoemde project, hebben wij ons als stichting ook bezig
gehouden met het genereren van extra middelen en het geven van meer bekendheid aan “ onze”
schaapskudde door de volgende activiteiten:
Sponsordiner.
In januari 2016 hebben wij een sponsordiner georganiseerd voor 20 genodigden.
Om de kosten zo laag mogelijk en de opbrengsten zo hoog mogelijk te houden hebben we als
bestuur van de stichting zelf in de keuken gestaan.
Gelukkig was iedereen zeer tevreden met het resultaat!
Vriendendag.
Half juni werd er een dag georganiseerd exclusief voor onze vrienden/adoptanten met de bedoeling
om extra aandacht te geven aan onze trouwe ondersteuners.
Hiervoor hadden wij een spreker uitgenodigd van Staatsbosbeheer, was er een wandeling met de
herder en werd er afgesloten met een door ons verzorgde borrel.
Open dag
Eind augustus werd er opnieuw een open dag georganiseerd voor vrienden en vooral ook
buitenstaanders ( nieuwe vrienden?) die wij proberen te interesseren door de verspreiding van
affiches en folders bij campings, hotels en huisjesparken in de regio.
De dag is altijd een grote happening met allerlei schaapgerelateerde ambachten, kinderactiviteiten,
demonstraties en natuurlijk koffie met vlaai!

Kaarten.
De stichting heeft mooie ansichtkaarten van de kudde met de herder laten maken.
In de week voor kerst zullen wij als bestuur al onze adoptanten een persoonlijke kaart sturen met de
tekst : “ Ook volgend jaar heeft de kudde uw steun weer hard nodig”
Wij hopen dat dit mensen zal aansporen opnieuw een schaap te adopteren.
Nieuwsbrief.
In 2016 zijn er drie nieuwsbrieven met actuele schapeninfo en foto's samengesteld en verstuurd naar
onze adoptanten.

