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Doelstelling
Stichting Voedseltuin Villanueva heeft de volgende doelstellingen:
•

Het verbouwen van groente en fruit;

•

Het leveren van vers voedsel aan diverse instellingen in de regio
’s-Hertogenbosch, waaronder de Stichting Voedselbank ’s-Hertogenbosch e.o.;

•

Het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de reintegratie naar betaald werk;

•

Educatie aan jong en oud;

•

Het versterken van de biodiversiteit in het gebied, grenzend aan de Ecologische
Hoofdstructuur;

•

Het versterken van de samenwerking tussen de deelnemende partijen.

Bestuur
Op 1 januari 2016
Henk Kappen — Voorzitter
John de Roij — Secretaris
Peter de Bruin — Penningmeester
Annet Braaksma — Lid
Luuk Leering — Lid

Van 1 februari tot en met 31 december 2016
Henk Kappen — Voorzitter
Harry Schuurmans — Secretaris
Luuk Leering — Penningmeester
Annet Braaksma — Vrijwilligers en vrijwilligersbeleid
Hetty van Heeswijk — Marketing & PR
John de Roij — Bezoeken op de tuin

Tuincoördinatoren
Ed Houdijk — van 1 januari 2016 tot en met 31 juli 2016
Ton Verhaeg — vanaf 1 januari 2016
Harry Schuurmans — vanaf 1 juli 2016
Harrie van de Ven — vanaf 1 juli 2016
Michel Wassenberg — vanaf 1 juli 2016
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Voorwoord
In het jaarverslag van de Voedseltuin Villanueva vindt u een beschrijving van de activiteiten
in de tuin in het seizoen 2016.
We mogen terugzien op een zeer goed tuinjaar. Er was een rijke oogst en we hebben samen
met alle vrijwilligers met veel plezier in de tuin gewerkt. En met zeer goed resultaat. Verder
zijn we dit jaar Erkend Leerbedrijf geworden. En daar zijn we best trots op. Scholieren van
verscheidene scholen kunnen nu stage bij ons doen, passend in hun opleiding.
Natuurlijk waren er ook tegenvallers. Zo is bijvoorbeeld onze tractor gestolen.
Gelukkig hebben we die met hulp van sponsors en verzekering weer kunnen vervangen.
Onze financiële situatie is in 2016 verbeterd. Wel zal het zoeken naar sponsors een
permanent aandachtspunt blijven. We hebben tenslotte geen andere bron van inkomsten.
Hetgeen bereikt is in 2016, hebben we te danken aan de grote en enthousiaste inzet van
onze vrijwilligers. Zonder hen draait de tuin niet. Aan hen dus alle hulde en dank. Door hun
blijvende inzet kunnen we met veel vertrouwen en plezier aan het nieuwe seizoen 2017
beginnen.
Henk Kappen
Voorzitter stichting Voedseltuin Villanueva

Foto genomen door Laura de Graaff
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Bestuurlijke zaken
Het bestuur is op 1 februari versterkt met Hetty van Heeswijk en Harry Schuurmans.
Vertrokken uit het bestuur is penningmeester Peter de Bruin.
Er is een nieuwe taakverdeling gemaakt en er zijn plaatsvervangers benoemd. Ook is
een rooster van aftreden opgesteld.
Bij de coördinatoren is Ed Houdijk per 1 augustus vertrokken. In zijn plaats zijn Harry
Schuurmans, Harrie van de Ven en Michel Wassenberg ieder voor één dag als
coördinator aangesteld. Daarnaast is Ton Verhaeg voor twee dagen als coördinator
aangebleven.

Activiteiten
Het jaar 2016 heeft voor de opbrengsten van
de tuin hoogte- en dieptepunten gekend.
Wat betreft de dieptepunten: het jaar begon
slecht met veel te veel regen, waardoor er niet
geploegd en gefreesd kon worden. De start
van het zaai- en pootseizoen viel daardoor
een maand later dan de geplande 1 februari.
Ondanks de vogelverschrikkers is de oogst
van erwten en kapucijners mislukt door
vogelvraat. Ook de suikermaïs leverde door
vogelvraat minder op dan we verwacht
hadden. Gelukkig hadden we van konijnen en
ander ongedierte veel minder last dan
voorgaande jaren.
Het grootste dieptepunt het afgelopen jaar

Foto genomen door Precima

was de diefstal van de tractor met frees. Maar dankzij een gulle gift van de stichting
Voormalig Roomsch Armen Weeshuis hebben we een nieuwe tractor kunnen
aanschaffen. De stalling van de tractor blijft een probleem. Op de tuin staat hij te
geïsoleerd en te kwetsbaar. Voorlopig is een oplossing gevonden via de bevriende
wegenbouwer. Het komend jaar hopen we een nieuwe veilige stalling te vinden.
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Hoogtepunten: de toch buiten verwachting hoge opbrengsten van de tuin staan in
bijlage 1.

Foto genomen door Laura de Graaff

We hebben naast de geëigende producten ook een aantal nieuwe groentesoorten
geïntroduceerd: gele courgettes, groenlof, paprika’s, veldsla. Verder is de oogsttijd door
de nieuwe groentesoorten (groenlof en veldsla) wat opgerekt, zodat we ook in het late
najaar en de winter kunnen oogsten. Ook boerenkool, prei en herfstbloemkool dragen
daaraan bij.
In september hebben vrijwilligers ongeveer 1900 kg peren geplukt bij een fruitteler in
Velddriel. Wellicht een jaarlijks terugkerende activiteit?
De bijenstal en de bijbehorende bloementuin zijn verder afgemaakt en zien er prachtig
uit. De bijenstal is voorzien van een dakgoot om zo regenwater op te vangen t.b.v. de
aan te leggen kruidentuin.
De opbrengst van de bijenkasten is voor de imker. De kwaliteit is volgens de imker erg
goed.
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Vrijwilligersbeleid
Voor de vrijwilligers hebben we het afgelopen jaar de volgende activiteiten
georganiseerd:
•

In februari opening van het seizoen met een rondleiding bij de Voedselbank. Als
afsluiting werd een lunch geserveerd met dank aan twee bestuursleden voor het
mogen gebruiken van de partytenten. Een tent is zelfs permanent in gebruik
gebleven op de tuin.

•

In juni voor vrijwilligers en sponsoren een lunch op de tuin.

•

Eind oktober als afsluiting van het plukseizoen een barbecue voor de vrijwilligers.
Nu konden we via bestuurslid Luuk gebruik maken van een heuse tent van
zwem- en poloclub Zegenwerp.

•

Half december een korte bijeenkomst op de tuin en uitreiking van een
kerstpakket (gesponsord door AH-Arena ‘s-Hertogenbosch en Lush Cosmetics
Hoge Steenweg).

Lunch voor vrijwilligers en sponsoren. Foto genomen door Hetty van Heeswijk

Het aantal vrijwilligers is nagenoeg gelijk gebleven. Tijdens het seizoen zijn er twee
vertrokken en drie nieuwe bijgekomen.
Vrijwilligers zijn er ook gekomen via de Weenergroep, Exodus, UWV, Cello en
reclassering.
Het aantal oproepkrachten voor het oogsten van groenten is sterk gedaald: slechts twee
oproepkrachten zijn gekomen. Voor het komend jaar een taak om meer oproepkrachten
te werven.
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Op de Voedselbank Den Bosch e.o. zijn vrijwilligers geworven via een prachtige A3
poster; deze was pas laat in het seizoen af, op een moment dat we eigenlijk voldoende
handjes hadden en we zijn er dus niet actief bij gaan staan werven. Dat willen we
volgend seizoen wel doen.
Alle vrijwilligers en ieder ander die op de tuin werkt heeft een vrijwilligersverklaring en
een verklaring met gedragsregels ondertekend.
Ten behoeve van vrijwilligers zijn tuinhandschoenen en laarzen aangeschaft.

Foto genomen door Laura de Graaff

Publiciteit
De tuin heeft een Facebook-pagina en een daaraan verbonden Twitter-account. Eens in
de tien dagen minimaal hebben we op Facebook met een bericht gestaan. We kunnen
daarbij putten uit het inmiddels ook in ons Dropbox-archief opgezette fotoarchief. Met
dank aan Laura de Graaff voor haar wekelijkse foto’s gedurende het plukseizoen.
De voedseltuin is bekend op platform 073. We hebben een filmpje op dit Platform dat
een duidelijk beeld geeft van het werken op de tuin. Naast het filmpje op Platform 073
dat ook op de website staat, is een presentatiefilm gemaakt door Gerard Willemsen. De
bedoeling is die in de toekomst te gaan gebruiken naast en ter vervanging van onze
PowerPoint. De film is eind december opgeleverd.
Daarnaast hebben we via de kranten Bossche Omroep, Stadsblad en het Brabants
Dagblad onze naamsbekendheid kunnen vergroten. Ook de wijkkrant West, de
Voedselbankinformatie en de Tweeterp hebben over de Voedseltuin gepubliceerd.
Verder waren we vertegenwoordigd bij de activiteiten van de wijkraad Kruiskamp / West.
Ook kent de Voedseltuin een paar keer per jaar een nieuwsbrief voor de aan de tuin
verbonden vrijwilligers.
JAARVERSLAG 2016

8

Externe contacten
Een doelstelling van de tuin is dat er contacten worden gelegd met het onderwijs zowel
om informatie die de tuin kan helpen, te ontvangen als om informatie over zo’n tuin te
geven aan scholieren en studenten.
De contacten met het Helicon afdeling MBO zijn
gecontinueerd. In het voorjaar van 2016 hebben
vijf studenten uit het eerste jaar Toegepaste
Biologie/ Milieu & Ruimte hun stage bij ons
gelopen. De verslagen die zij maakten hebben ons
een goede kijk gegeven op het werken in de tuin.
Van de Gabriëlschool hebben twee studenten
hun stage op de voedseltuin gedaan.
Via de ZLTO heeft een bedrijf uit Den Dungen
aardbeienplanten aan de Voedseltuin
geschonken.
Bezoekers zijn er verschillende keren geweest op
de tuin. Vooral passanten komen nogal eens
kijken.
Foto genomen door Brand Loyalty

Verder hebben twaalf werknemers van Precima en acht medewerkers van Brand Loyalty
een dag meegewerkt op de tuin. Ook van het IPO zijn tien beambten een dag actief
geweest op de tuin.
De doelstelling van re-integratie en hulp aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt heeft het volgende resultaat opgeleverd:
•

Via reclassering hebben twee personen hun taakstraf vervuld;

•

Via de stichting Exodus hebben twee personen gedurende het hele seizoen gewerkt;

•

Via de Weenergroep hebben vier personen op de tuin gewerkt. Met twee personen
gaan we ook in het nieuwe jaar door;

•

Via Cello is een persoon werkzaam bij de Voedseltuin;

•

Het UWV heeft één persoon gestuurd.

Contacten met de stichtingen: Christelijke Vrouwen, Leyefonds, Coovels Smits, Het
Voormalig Roomsch Armen-Weeshuis en Rotary ‘s-Hertogenbosch-Oost hebben ervoor
gezorgd dat we financieel een voorspoedig jaar hebben gehad.
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De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft via een eenmalige subsidie meegeholpen aan het
op peil houden van onze financiën. Daarnaast hebben we van de stichting Het Groene
Woud subsidie ontvangen.
Via Rabobank, enkele particulieren en bedrijven
kwamen giften binnen.
Met de firma Vos Capelle werd een voordelige
leveringsovereenkomst gesloten.
De gemeente is nog niet begonnen aan de
noodzakelijke wijziging van het
bestemmingsplan. Zodoende is de bouw van
een definitieve kantine/vergaderruimte en
materiaalopslag nog niet begonnen.
Aan het eind van het kalenderjaar zijn we
begonnen met het werven van ‘Vrienden van de
Voedseltuin Villanueva’. Via deze vrienden
hopen wij een kleine maar vaste bijdrage te
verwerven voor de tuin.

Foto genomen door Laura de Graaff

Andere partners zijn
•

Rabobank

•

St. Voedselbank Den Bosch en Omstreken

•

Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch

•

Smakerij

•

Oranje Boven

•

Drukkerij Dekkers Van Gerwen

•

AH-Arena te ‘s-Hertogenbosch

•

Lush Cosmetics te ‘s-Hertogenbosch

•

Vos Capelle

•

Accountantskantoor Van Daal en partners

Conclusies en aanbevelingen
De resultaten op de tuin zijn volgens verwachting uitgekomen. Vooral dankzij de enorme
inzet van de tuincoördinatoren en van de vele vrijwilligers.
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Foto genomen door Laura de Graaff

Toch zijn er een aantal zaken die het bestuur in 2017 wil aanpakken. Het gaat om het
volgende:
•

Voor het komend jaar een taak om meer oproepkrachten te werven naast de
gewone ‘vrijwilligers’. Het aanhalen van contacten met het onderwijs, Weener XL,
Exodus, Platform 073 en de Reclassering; verder in 2017 zowel de gewone
vrijwilligers als de oproepkrachten tegelijk oproepen als er extra hulp nodig is.
Immers ook een gewone vrijwilliger kan best bereid zijn buiten het vaste dagdeel
om te werken;

•

Het bestuur wil zich in 2017 verder in gaan zetten voor een nieuw permanent
onderkomen, te gebruiken als ruimere schaftkeet, maar ook voor educatieve
doeleinden en om bedrijven te kunnen ontvangen. In 2015 en 2016 is al overlegd
met de Gemeente (het wachten is op het nieuwe bestemmingsplan) en met
mogelijke sponsoren. Maar hier dient nog veel extra werk verricht te worden;

•

De Stichting moet aandacht blijven besteden aan het onderhouden van
contacten met bestaande sponsoren en het winnen van nieuwe sponsoren. Het
uitdragen van de club ‘Vrienden van de Voedseltuin Villanueva’ heeft de volle
aandacht nodig;

•

Een prioriteit is het vinden van een veilige stalling voor de tractor;

•

De keuze voor en de aanschaf van een extra tuinkas is een extra aandachtspunt;

•

Een ander aandachtspunt voor het komend seizoen is het bespreken (en
eventueel herzien) van de functie van het bijenhok.
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