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Inleiding
De Stichting : Stichting Edese Schaapskudde is na de akte van oprichting sedert 26 november 1953
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het RSIN nummer is 0023974605 met als SBI-code 0145.
Postadres:

Postbus 8110, 6710 AC Ede.

De stichting heeft een bijzonder samenwerkingsverband met de : Stichting Vrienden van de Edese
Schaapskudden.
Op dit moment zijn de activiteiten m.b.t. de schaapskudden verdeeld over twee aparte stichtingen .
De Stichting Edese Schaapskudde houdt zich vooral bezig met het beheer en de inzet van de
schaapskudden en de Stichting Vrienden Edese Schaapskudden houden zich vooral bezig met de
publiciteit en de fondsenwerving . De reden van het gescheiden optrekken is voornamelijk historisch
bepaald. Al de in deze toelichting genoemde activiteiten worden in overleg en onder de vlag van een
van de stichtingen ten uitvoer gebracht.
Historie
De Stichting is in 1953 opgericht. Directe aanleiding was dat Het Veluws Heideschaap na de oorlog
nagenoeg was uitgestorven. Een aantal mensen in Ede hebben toen besloten om dit ras voor
uitsterven te behoeden.
De stichting beheert momenteel 2 kudden. De kudde op de Ginkelse heide is gehuisvest in de kooi
tegenover de Herberg van juffrouw Tok en begraast de Ginkelse heide.

De 2e kudde is gehuisvest in de kooi op de Eder heide en begraast de Eder
heide. Zowel de Ginkelse heide als de Eder heide zijn eigendom van Defensie.
Uit oogpunt van natuurbeheer is de kudde op de Ginkelse heide voldoende
groot. De kudde op de Eder heide was daarentegen te klein en uit oogpunt
van duurzame instandhouding van de heidevelden was het gewenst deze
kudde uit te breiden. Ook de vereniging van Natuurmonumenten, waarvan
het Landgoed Planken Wambuis grenst aan de terreinen van Defensie, had
behoefte om voor hun beheer schapen in te zetten.
Om de gewenste groei van het aantal schapen tot uitvoering te brengen en de schapen een goede
huisvesting te bieden heeft het bestuur een geheel nieuwe kooi laten bouwen naast de bestaande
kooi op de Eder heide. De officiële opening van deze nieuwe kooi was op 20 mei 2011.
De bouw is op traditionele wijze uitgevoerd, waarbij ook terdege rekening is gehouden met het
milieu en zijn er milieuvriendelijke toepassingen gedaan.
Zoals: waterbesparende werken, ingebouwde Solar-tubes om de stroomkosten te besparen.
Voor de bouwopdrachten is gezocht naar bedrijven uit deze omgeving.
-aannemer, rietdekker, bouw van afrasteringen, smederij voor het traditionele hang en sluitwerk.
-het hout voor de bouw van de kooi is afkomstig uit de bossen van de Gemeente Ede en van
Natuurmonumenten.
De stichting neemt deel aan de Gemeentelijke overleggen tot herinrichting van het gebied de Ginkel.
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de Stichting is het in stand houden van 1 of 2 kudden van het ras en wel voor:
+ een doelgericht beheer van heideterreinen of andere natuurgebieden.
+de instandhouding van cultuur historische waarde.
+de instandhouding van het oude schapenras
+het vervullen van een recreatieve en educatieve functie
+en voorts al hetgeen dat met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:

dhr. G.W. van Veldhuizen
mevrouw J. de Wit - van de Ven
dhr. J. Hordijk
dhr. W.F. Jacobs
dhr. E. van de Brink
dhr. R.B. Dijker

Het bestuur komt minimaal 5 keer bij elkaar teneinde actuele zaken te bespreken, haar eigen beleid
inzake te ontwikkelen activiteiten en te beheren.
Bij deze vergadering is een vertegenwoordiger van de Stichting Vrienden van de Edese
Schaapskudden aanwezig om voor een optimale communicatie tussen beide stichtingen te zorgen.
De Stichting draagt bij aan een cultuur historische waarde en ook voor het toerisme in de regio zijn
de kudden van een aanmerkelijk belang.
Een voor de Gemeente Ede zeer aantrekkelijk toeristische trekpleister waarbij het belang van het
natuurbeheer en het in stand houden van het schapenras zeer belangrijk is.

Financiële verantwoording.
De stichting heeft geen winstoogmerk, maar er wordt jaarlijks in hoge mate
gestreefd om een sluitende exploitatie te genereren opdat er sprake is van
een gezonde liquiditeitspositie en een vermogenspositie van redelijke
omvang teneinde ook noodzakelijke investeringen te kunnen financieren.
De jaarrekening , opgesteld door een daartoe bevoegd accountantskantoor
,wordt jaarlijks bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Voorzien van een
goedkeurende verklaring.
De baten van de stichting bestaat uit de omzet en aanwas van schapen, begrazingsvergoedingen
(Defensie en Natuurmonumenten), subsidies van Gemeente Ede /Provincie en huuropbrengsten
onroerend goed. Gemiddelde opbrengsten ca € 140.000,= per jaar.
De stichting heeft 2 woningen in beheer die worden verhuurd aan de beide schaapsherders. Ook de
nieuwe schaapskooi is eigendom van de stichting. De kooi op de Ginkelse heide wordt gepacht van
de Gemeente Ede.
De kosten van de beide kudden, de schaapskooien en de 2 full time schaapsherders en enkele
vrijwilligers zijn feitelijk vaste kosten die niet of nauwelijks kunnen worden gematigd.

Doelstelling 2022
Het bestuur van De stichting Edese Schaapskudde is bijzonder gemotiveerd om ook in de toekomst
het cultureel, educatief en behoudt van de historische waarde van dit bijzondere schapenras in
stand te houden.
Door de vele dagjesmensen worden de schaapskudden druk bekeken en bezocht.
Maar ook voor de bewoners van de Gemeente Ede zijn de kudden van zeer grote waarde en zijn
bijzonder trots op de landelijke bekendheid van de heide, de schaapskudden en alle activiteiten
rondom Ede die hiermede verband houden.
Momenteel werkt de stichting aan het beschermen van de kudden tegen de wolf. Daarnaast richt de
stichting zich op het vergroten van de kudden waarvoor huisvestingswijzigingen nodig zijn.
Resumerend:
Een voor de Gemeente Ede zeer aantrekkelijke trekpleister waarbij het belang van het natuurbeheer
en het in stand houden van het schapenras zeer belangrijk is. En essentieel hierbij is een goed en
behouden financieel beleid.

