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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 Stichting Voedselbank Den Bosch e.o.; 

• Het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij re-
integratie 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 

• Henk Kappen   Voorzitter 

• Harry Schuurmans  Secretaris 

• Luuk Leering   Penningmeester tot 1 september 

• Harrie van de Ven  Penningmeester vanaf 1 september 

• Annet Braaksma Vrijwilligers en vrijwilligersbeleid 

• Floor Piscaer   Marketing en PR 

• Ton Heine   Tuinbezoeken en contacten scholen vanaf augustus 

 

Tuincoördinatoren 

• Ton Verhaeg 

• Harry Schuurmans 

• Harrie van de Ven 

• Ramon van de Boogaard tot 1 september  
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Voorwoord 
In dit jaarverslag 2018 van de Voedseltuin Villanueva kunt U lezen dat 2018 een 
zeer goed jaar was voor de tuin. 
 
De opbrengst was, ondanks enkele misoogsten, weer hoger dan voorgaande 
jaren. 
 
We konden het hele jaar over voldoende vrijwilligers beschikken. 
 
Onze sponsoren hebben voor een goed financieel jaar gezorgd. Dit stelt ons o.a. in 
staat om een buitenkeuken aan te schaffen. Daarmee starten we een nieuwe 
activiteit; namelijk het geven van kookdemonstraties en cursussen voor bedrijven 
en scholieren. 
 
Verder hebben we van de Voedseltuin Vught, die opgeheven is, behalve allerlei 
tuingereedschap ook een dubbele container gekregen, die we gaan gebruiken als 
ontvangst- en instructieruimte. Waarmee een langgekoesterde wens in vervulling 
gaat. 
 
Alles bij elkaar kunnen we terugzien op een jaar waarin weer met veel plezier en 
enthousiasme door onze vrijwilligers in de tuin is gewerkt. Het zijn deze 
vrijwilligers die met hun inzet voor het goede resultaat hebben gezorgd. 
Waarvoor grote dank. 
 
De vooruitzichten voor 2019 zijn prima. We mogen uitzien naar een mooi en goed 
jaar 2019 met veel tuinplezier. 
 
Henk Kappen 
Voorzitter Stichting Voedseltuin Villanueva 
 

 



5 
 

 

JAARVERSLAG 2018  
 

Bestuurlijke zaken 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd. 
Terugkerende thema’s waren: gebouwen, vrijwilligersbeleid, publiciteit en 
fondsenwerving. 
 
Het bestuur heeft het afgelopen de volgende wijzigingen ondergaan: 
Op 11 juli is Ton Heine toegetreden tot het bestuur. Hij heeft de portefeuille 
scholen en bezoeken aan de tuin op zich genomen. 
 
Penningmeester Luuk Leering heeft op 1 september zijn portefeuille 
overgedragen aan Harrie van de Ven. 
 
Vanaf 3 oktober woont Jos Stikvoort de vergaderingen bij om zich een beeld te 
vormen van de bestuurlijke zaken. Jos is de beoogt opvolger van Henk Kappen. 

Activiteiten 
Het jaar 2018 heeft natte perioden gekend in het voorjaar en een zeer droge 
zomer en najaar. Desondanks kunnen we wat de opbrengsten betreft van een 
goed jaar spreken (zie bijlage 1). 
 
Dieptepunten waren er ook: 

• Door de droogte en ziekte is de oogst van groenselderij en knolselderij 
mislukt. 

• Door de te natte lente en later de droge zomer is de oogst van waspeen 
grotendeels mislukt. 

 
Hoogtepunten: 

• Voor het eerst hebben we 500 potjes honing kunnen leveren aan de 
Voedselbank. 

• De zeer hoge opbrengst van de gewassen. 

• De afbouw van de nieuwe kas en de verdere bouw van het afdak. 

• De goed bezocht lunch in de maand juni. 

• De gezellige kerstbijeenkomst in december met de via de Beursvloer ter 
beschikking gestelde attenties. 

Vrijwilligersbeleid 
In 2018 is er gewerkt met gemiddeld 29 vrijwilligers: een succesvol vrijwilligersjaar 
derhalve. Zoals gebruikelijk is meteen in januari een start gemaakt met het 
aanschrijven van al onze contacten. We waren verheugd dat meteen heel veel 
vrijwilligers uit het tuinjaar 2017 zich opnieuw aanmelden.   
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Wat betreft de sociale activering ging het -ook in januari- om het hernieuwen van 
de contacten met de Reclassering, Weener XL, Exodus en Cello. Verder zijn er 
nieuwe contacten gelegd met jobcoaches, Divers en Humanitas. Sommige van 
deze contacten zijn het afgelopen jaar zeer vruchtbaar gebleken, andere minder, 
maar ook bij genoemde organisaties wisselen de mogelijkheden natuurlijk van 
jaar tot jaar en de inzet was er over het algemeen wel degelijk, zeker bij een 
organisatie als Springplank bijvoorbeeld.   
 
Ook met de scholen zijn de contacten hernieuwd; wij zijn immers nog steeds een 
actief werkend Leerbedrijf. Daardoor hebben wij via de HAS vier zeer actieve 
afstudeerders/vrijwilligers mogen begroeten; via de Gabriëlschool hebben we 
opnieuw goed samen gewerkt met twee stagiaires en via het Helicon zijn twee 2-
jaars stagiaires en twee 1-jaars stagiaires bij ons geweest voor hun hele 
stageperiode. We krijgen geen stagiaires uit de 3-jaars van het Helicon omdat zij 
eigenlijk allemaal kiezen voor de mogelijkheid een stage in het buitenland te 
lopen.  
Voor het Helicon en eigenlijk het hele onderwijs is besloten de contacten eerder 
aan te halen dan in januari. Voor de studenten is het makkelijker om al aan het 
begin van het schooljaar (okt/nov.) te horen van de Voedseltuin als mogelijk 
stagebedrijf.  
Dit contact is verder uitgewerkt door ons nieuwe bestuurslid Tuinbezoeken Ton 
Heine. Twee groepen Bollebozen hebben in het najaar een bezoek gebracht aan 
de tuin.  
 
Net als in 2017 zijn het afgelopen jaar ook (oproep)krachten aangeschreven als we 
weken met zeer veel werkzaamheden hadden. Er is dan een mail uitgegaan naar 
al onze vrijwilligers en naar ons speciale lijstje oproepkrachten met de vraag of zij 
"extra handjes" wilden zijn, bijv. om onze overvloedige en heerlijke aardbeien-
oogst te plukken. Deze oproepen hebben dit jaar heel goed gewerkt. We waren 
alle drie de keren (in mei, juni en juli) met in totaal 9/10 mensen.  
 
Voor alle vrijwilligers zijn er dit jaar weer verschillende activiteiten georganiseerd:  

• Excursie naar Omron (30-1), zoals altijd verzorgd door onze coördinator Ton 
Verhaeg 

• Een lunch met vrijwilligers, contacten, sponsoren, Vrienden van de Tuin (22-
6). 

• De barbecue voor vrijwilligers (15-9). 
• De Kerst Koffie (18-12).  

 
Alle bijeenkomsten waren een succes en heel gezellig.  
 
Ton Heine heeft vanaf november 2018 de contacten met het onderwijs in zijn 
geheel overgenomen. Zijn portefeuille omvat dus nu Tuinbezoeken en Scholing. 
Zo is de vacature voor het bestuurslid Vrijwilligers en Vrijwilligersbeleid, die 
ontstaat door het vertrek van Annèt Braaksma qua werkzaamheden afgeslankt. 
Daartoe behoren alleen nog: werving algemeen en activiteiten voor vrijwilligers. 
Bij de werving gaat het dan om het leggen van de contacten en bijv. de eerste 
reactie op de aanmeldingen via Platform 073 en via onze website. De 
coördinatoren hebben beloofd de daadwerkelijke intake op de tuin te doen; zij 
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werken immers met de mensen en hebben het meeste zicht op wie zij nodig 
hebben en hoe de wensen van de vrijwilligers in overeenstemming te brengen 
zijn met de tuinmogelijkheden. 
 
Het bestuurslid Vrijwilligers is het laatste deel van het jaar geholpen bij haar 
werkzaamheden en bij haar deel aan het vormgeven van projecten door Ellen 
Jansen, die behalve "oproepkracht zijn" zich juist hiermee wilde bezighouden.  
 

 

Publiciteit  
In januari 2018 hebben we twee mooie artikelen in de kant gehad, één in het 
Brabants Dagblad en één in de Bossche Omroep. Het heeft niet direct veel 
nieuwe vrijwilligers gebracht, maar wel veel extra naamsbekendheid. In maart 
hebben we via Cello een advertentie gehad in hun nieuwsbrief om vrijwilligers te 
werven, dit heeft helaas niet tot extra vrijwilligers geleid, deze advertentie is tot 
stand gekomen uit de Beursvloer 2017. 
 
Het was een succesvolle Beursvloer op 15 november. Uit de deelname zijn twee 
tuinbezoeken met groepen voor 2019 gekomen, deze zullen op een later moment 
ingepland worden. Daarnaast hebben we met Barrique en Boeijen bedrijfskleding 
een match gemaakt voor een kleine bijdrage aan de kerstattentie van voor onze 
vrijwilligers. Daarnaast zijn er contacten gelegd met verschillende bedrijven zoals 
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Quiet om te kijken wat we in de toekomst rond vrijwilligers voor elkaar kunnen 
betekenen. 
 
De website is in juni volledig vernieuwd met dank aan Quint Web Services. De site 
heeft een nieuwe opmaak gekregen, teksten zijn aangepast en er is meer 
beeldmateriaal toegevoegd. Daarnaast is het nu mogelijk om via iDeal een 
donatie aan de Voedseltuin te doen. Via Appèl Catering hebben we contact 
gekregen met Jeroen Traa van Ik-kook, hij verzorgd voor ons met regelmaat 
mooie en simpele recepten van seizoenproducten die wij aan de voedselbank 
leveren. 
 
Op Facebook zijn op zeer regelmatige basis berichten geplaatst. Vooral op de 
berichten met foto’s kwamen veel reacties.  
 

Sponsoring en andere acties 
Bij ING ’s-Hertogenbosch hebben we deelgenomen aan Help NL vooruit, hierin 
mochten mensen stemmen op 5 lokale goede doelen, via deze actie hebben we € 
2000,- ontvangen.  
In augustus hebben we ook weer meegedaan aan de RaboClubactie, dit heeft ons 
ook mooie bijdrage van € 250,- opgeleverd.  
Dit jaar zijn contacten gelegd met Appèl Catering, daaruit is op verschillende 
vlakken een mooie samenwerking ontstaan. Tijdens de opening van het nieuwe 
gebouw hebben we van Appèl een cheque van € 7500,- in ontvangst mogen 
nemen. Er was € 5000,- van Appèl en nog eens € 2500,- extra van de genodigden. 
Met deze mooie bijdrage gaan we in 2019 een buitenkeuken realiseren.  
Van het KANSfonds en het Baeten Geven Fonds hebben we twee giften 
ontvangen ter bekostiging van het afdak 
Ook hebben we ons aangemeld voor de Bossche Gouden Eeuw via Rotary West. 
Zij gaan een lijst van 75 Bossche goede doelen samenstellen die bij notarissen 
komt te liggen, in 2019 zal blijken of we opgenomen zijn in deze lijst. Met deze 
actie wil Rotary West mensen die een testament opstellen bewust maken van de 
mooie lokale goede doelen.  
 
Dit jaar zijn er twee nieuwsbrieven verstuurd aan vrijwilligers.  

Projecten 2018 
In de loop van 2018 zijn allerlei projecten opgezet en voor een overgroot deel al 
verwezenlijkt om de doelstellingen van de tuin verder vorm te geven, het werken 
voor de vrijwilligers te veraangenamen en groepen makkelijker te kunnen 
ontvangen.  

• Er is met behulp van de reclassering een groter stuk voor de keten betegeld, 
het afdak voor de keten is uitgebouwd en er is een kast gemaakt waar 
stekjes in de schaduw makkelijker gedijen. 
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• Er is een heg aan de kant van het fietspad aangeplant: goed voor vogels en 
insecten, als beschutting voor de kruidentuin en onze grond op een 
"groene manier" meer uit het zicht van toevallige passanten en buren.  

• Dankzij Appèl (via een intensieve lobby van ons bestuurslid Floor Piscaer en 
dankzij de lobby, inzet en contacten van Kees van Diessen) konden we eind 
2018 het voorlopige ontwerp buitenkeuken verder uitwerken en kunnen we 
in 2019 gaan bouwen. Appèl en Kees zullen we natuurlijk uitnodigen bij de 
opening van de keuken. Appèl wil er in de toekomst wel gaan koken, wij 
kunnen zelf of in samenwerking met KWI gaan fermenteren, inmaken, etc. 
Allemaal weer nieuwe producten voor de Voedselbank kunnen hieruit 
voortvloeien.   

• We hebben opnieuw groente geleverd aan het KWI om te gebruiken voor de 
Kerstproeverij. Omdat de contacten te laat op gang kwamen om veel 
variëteit te kunnen bieden, is nu afgesproken met Herbert Bosch van het 
KWI om in 2019 al meteen begin september de banden aan te halen.   

• Er is een "hulppapier" opgesteld om onze vrijwilligers uit de sociale 
activering beter te kunnen begeleiden. 

• De Voedseltuin Vught (Vincentiusvereniging Vught) heeft de tuin 
opgeheven. Samen met de voedseltuin uit Boxtel hebben wij de spullen 
kunnen verdelen. Zo hebben wij o.a. een handfrees, een bosmaaier, 
bloembakken met hekwerk, twee geraamten van plastic tunnelkassen, 
betontegels, stoelen, tafels, een waterpomp en twee aan elkaar gekoppelde 
containers overgenomen. Daarnaast nog een heleboel kleine spullen. 
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Andere externe contacten 
Bezoekers zijn er verschillende keren geweest op de tuin. 
Medewerkers van ASML uit Eindhoven hebben hun jaarlijkse doedag op de tuin 
besteed. 
Contacten met overheid, stichtingen en bedrijven: 

• Van de ING-bank ontvingen we een grote gift uit het project voor 
verenigingen. 

• Bij de opening van het nieuwe kantoor van Appèl werden de openingsgiften 
bestemd voor de Voedseltuin. 

• Via Rabobank, enkele particulieren en bedrijven kwamen giften binnen. 
• Het Kansfonds 
• Het Baetenfonds Geven Fonds 

 
Andere partners zijn: 

• Rabobank 
• Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken 
• Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch 
• Drukkerij Dekkers Van Gerwen 
• Vos Capelle 
• Gras en Groen 
• Floris natuurlijke bomen 
• Accountantskantoor Van Daal en partners 
• Barrique 
• Boeijen Bedrijfskleding 
• Aannemer Drijvers 
• Hazenberg 
• Quint Web Services 

Financiën 
2018 was een heel goed jaar wat betreft de diverse sponsors. De intussen reguliere 
schenking van de gemeente Den Bosch, de jaarlijkse bijdragen van de Vrienden 
van de Voedseltuin en dan dit jaar ook nog twee geoormerkte schenkingen: 

• Het Kansfonds maakte het ons mogelijk een fraai afdak te bouwen.  

• Door de genereuze sponsering van Appèl kan er een buitenkeuken 
gerealiseerd worden. 

Al met al is het op deze manier weer gelukt om de jaarlijks terugkomende kosten 
te betalen en daarbij toch ook weer een beetje verder te bouwen aan de 
toekomst van de tuin. 

Conclusies en aanbevelingen 
De resultaten op de tuin zijn boven verwachting uitgekomen. Vooral dankzij de 
enorme inzet van de tuincoördinatoren en van de vele vrijwilligers. 
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Ook het beperkt doorwerken gedurende de maanden november tot en met 
februari is uitstekend bevallen. Met een kleine groep zijn veel klussen geklaard die 
anders waren blijven liggen. 
Toch zijn er een aantal zaken die het bestuur in 2019 wil aanpakken. Het gaat om 
het volgende: 

• Het meteen in januari en februari aanhalen van contacten met het 
onderwijs, Weener XL, Exodus, de Reclassering, etc.; 

• De Stichting moet aandacht blijven besteden aan het onderhouden van 
contacten met bestaande sponsoren en het winnen van nieuwe sponsoren. 

• Het afronden van de verkregen ruimten: elektriciteit, kastenwand, 
schilderwerk, buitengebeuren om de twee gekoppelde containers. 

• Het uitdragen van de club ‘Vrienden van de Voedseltuin Villanueva’ heeft de 
volle aandacht nodig. 

Opbrengsten 

product kg / stuks  product kg / stuks 

Fruit  Groenten 

aardbeien 294 kg  mosterdblad 27 kg 

rode bessen 103,5 kg  pastinaak 234 kg 

meloenen 53 kg  peulen 35,5 kg 

rabarber 252 kg  oranje pompoen 170 kg 

snoeptomaten 17,5 kg  fles pompoen 234 kg 

 snackpaprika’s 15,5 kg  radijs 87 kg 

appels 26 kg  rode kool 91 kg 

handperen 2170 kg  sla 2586 kroppen 

stoofperen 16 kg  snijbiet 457 kg 

Kruiden  snijbonen 252,5 kg 

basilicum 2,5 kg  spitskool 485 kg  

bieslook 7,3 kg  sperziebonen 217 kg 

knoflook 3 kg  tuinbonen 72 kg 

peterselie 5 kg  veldsla 17 kg  

Groenten  waspeen 177 kg 

rode bietjes 79 kg  lente uien 1,7 kg 



12 
 

 

JAARVERSLAG 2018  
 

boerenkool 255 kg  witte kool 111 kg 

boterboontjes 45 kg  rode uien 118 kg 

broccoli 16 kg  zomerprei 259 kg 

kapucijn erwten 14 kg  winterprei 88 kg 

courgettes 1953 kg  aubergine 10 kg 

groenlof 214 stuks    

ijsbergsla 360  
kroppen 

 Overige producten 

knolselderij 26 kg  honing 530 potjes 

maïs 120 kg  kalebassen 25 stuks  
 
Het fictieve totaalbedrag van de opbrengst bedraagt ruim € 26.000 
 

 


