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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 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
• Henk Kappen

Voorzitter

• Harry Schuurmans Secretaris
• Harrie van de Ven

Penningmeester

• Floor Piscaer

Marketing en PR

• Ton Heine

Tuinbezoeken, contacten scholen en vrijwilligersbeleid

Tuincoördinatoren
• Ton Verhaeg
• Harry Schuurmans
• Harrie van de Ven
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Voorwoord
2019 was weer een groeizaam jaar voor onze Voedseltuin. Ondanks de droogte
hebben we weer meer (onbespoten) groente en fruit kunnen oogsten. Hiermee
hebben we de ongeveer 500 huishoudens, die zijn aangewezen op de
Voedselbank ’s-Hertogenbosch, weer van verse en gezonde voeding kunnen
voorzien. En niet alleen hen: er zijn ook nog een paar initiatieven in de stad die op
kleine schaal buurtbewoners of eenzame stadsbewoners maaltijden verstrekken.
Deze voedselvoorziening blijft toch onze belangrijkste opgave. Met een hecht
team zijn we daarmee vrijwel dagelijks bezig. Dat betekent ook dat we het team
op peil willen houden door steeds nieuwe vrijwilligers aan te trekken.
Daarvoor hebben we het afgelopen jaar meer aan de weg willen timmeren.
Letterlijk door onze verblijfsruimte te vergroten, praktisch door op Nationale
Burendag ons lustrum te vieren en vele buurtbewoners en belangstellenden te
hebben ontvangen. Ook werden we verblijd door een
prijs van Groen Links voor het meest duurzame en
milieuvriendelijke initiatief van het jaar: het Groene
Lintje.
We zijn ook bezig onze activiteiten uit te breiden naar
educatie en voorlichting, maar de zorg voor wat groeit
en bloeit blijft ons toch het meest bezighouden. We
hopen in 2020 hieraan steeds meer invulling te geven
en wellicht vinden we een nieuwe aansluiting bij het in
te richten Voedselbos, waarschijnlijk verderop in de
buurt van het Engelermeer.
Op naar een goede oogst.
Jos Stikvoort
Voorzitter Stichting Voedseltuin Villanueva
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Bestuurlijke zaken
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd.
Terugkerende thema’s waren: vrijwilligersbeleid, publiciteit en fondsenwerving.
Het bestuur heeft het afgelopen de volgende wijzigingen ondergaan; aan het
eind van de vergadering op 15 mei heeft Henk Kappen de voorzittershamer
overgedragen aan Jos Stikvoort.

Activiteiten
Het jaar 2019 heeft na een “normaal” voorjaar, een hete zomer met afwisselend
regen en droogte gekend. Het najaar bleef vrij lang warm en vochtig.
Wat de opbrengsten betreft kunnen we van een goed jaar spreken (zie bijlage 1).
Dieptepunten waren er ook:
• Door de ziekte is de oogst van rode uien grotendeels mislukt;
• De oogst van snackpaprika’s viel tegen; waarschijnlijk te laat geplant;
• De inbraak in de gereedschapscontainer, vernieling van de poort en het
hekwerk bij de poort naar de paardenwei.
Hoogtepunten:
• Begin van het jaar hebben we van de Voedseltuin Vught een vergaderunit
overgenomen. Deze is geplaatst en afgemonteerd. Qua gebouwen zijn we
nu compleet;
• Opnieuw hebben we 500 potjes honing kunnen leveren aan de
Voedselbank;
• De zeer hoge opbrengst van de gewassen;
• De aanschaf van een buitenkeuken, vanuit de gift van Appèl, waarmee we de
mogelijkheid hebben om gasten ook iets lekkers uit eigen tuin voor te
zetten;
• De viering van ons eerste lustrum met een uitgebreid programma van
lezingen en een BBQ;
• De gezellige kerstbijeenkomst in december.
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Vrijwilligersbeleid
In 2019 is er hard gewerkt met gemiddeld 22 vrijwilligers. Dit is iets minder dan in
voorgaande jaren en er blijft dan ook aandacht nodig om het aantal vrijwilligers
op niveau te houden. Alle vrijwilligers werken in deeltijd. Dat wil zeggen dat
niemand vijf dagen achtereen werkzaam is. Dit jaar hebben we afscheid
genomen van Riet Schellen die haar termijn van vijf jaar heeft afgerond en John
de Roij die na zijn termijn als bestuurslid ook nog als vrijwilliger werkzaam is
geweest.
Voor wat betreft onderwijsinstellingen:
Vanuit de Gabrielschool, HAS en Helicon is aangegeven dat zij dit jaar geen
stagiaires of vrijwilligers kunnen leveren. Dit heeft deels te maken met de
studiedruk maar ook met de keuze van leerlingen die hun tijden aan andere
activiteiten besteden en geen ruimte hebben voor tuinwerk.
En waar het gaat om de inzet van medewerkers van sociale instellingen:
Met Weener XL zijn goede contacten en de mogelijkheid dat zij mensen inzetten
blijft waarschijnlijk.
Ook is er contact met de Reclassering en een onderafdeling van het UWV.
Verder zijn er contacten met o.a. Novadic Kentron en is er een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Leger des Heils maar ook met
Jan de Rond van Mooi zo Goed zo (partners in sociale sponsoring) evenals NLdoet. Bij de laatste twee gaat het om tijdelijke projecten in de vorm van inzet van
bedrijven die een dag mee willen doen met de inzet van werknemers van die
bedrijven. Zo was er een dag inzet van medewerkers van het Waterschap en van
internationaal pallet-bedrijf LPR. Ook is er contact met Vluchtelingenwerk
Nederland.
Sommige van deze contacten leveren inzet van medewerkers op en bij andere
organisaties is er duidelijk aandacht voor ons werk.
Voor de vrijwilligers hebben we een Vrijwilligersdag (=lustrumviering)
georganiseerd op de nationale Burendag die elk jaar wordt gehouden. De dag
was een succes met een diapresentatie over bijen, met een bezoek van de
Burgemeester en met eten en muziek gepresenteerd door een Syrische kok en
Syrische muzikanten. En er zijn vele buren uit de Volkstuinen en uit de Kruiskamp
op af gekomen
Vanwege de lustrumviering is junilunch voor
de vrijwilligers niet doorgegaan. Er was wel
een gezellige Kerstbijeenkomst.
Werving vrijwilligers blijft onze aandacht
houden.
Hiertoe is contact met Farent (voorheen 073)
de vrijwilligerscentrale voor Den Bosch.
Daarnaast is gebleken dat onze website
mensen op de hoogte brengt van onze
mogelijkheden en mogelijk inspireert om
zich in te zetten.
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Publiciteit
In 2019 zijn we op Facebook doorgeroeid naar 400 volgers van onze pagina. Er zijn
33 posts geplaatst, vooral de posts met foto's of een link naar onze site hebben
veel likes en deelacties opgeleverd. De posts van de Tuinopening, Lustrumviering
en het appels plukken zijn het beste bekeken.
De Beursvloer op 21 november, was dit jaar wat minder druk en er zijn helaas
geen matches uitgekomen. Wel zijn er een aantal zinvolle contacten uitgekomen
die in het nieuwe jaar aangeschreven zullen worden.
Op de website hebben we verschillende nieuwsberichten geplaatst, over onze
eigen activiteiten, zoals het peren plukken en het Lustrumfeest. Daarnaast een
aantal externe berichten zoals het winnen van het Bossche Groene Lintje 2019 en
onze vermelding in de Lokale Goede Doelengids.
Het winnen van het Groene Lintje 2019 is voor ons een mooie bevestiging dat we
goed bezig zijn op het gebied van duurzaamheid en bijdragen aan een beter
milieu. Dat we daar ook nog de minderbedeelde in onze gemeente mee helpen, is
natuurlijk extra mooi.
Dit jaar zijn we ook opgenomen in de Lokale Goede Doelengids. In deze gids
staan verschillende goede doelen in de gemeente 's-Hertogenbosch, de gids ligt
op verschillende openbare plekken, zoals bij de vestigingen van Babel en bij de
verschillende notarissen in 's-Hertogenbosch. We hopen dat deze extra publiciteit
in de toekomst nieuwe sponsoren en vrijwilligers zal opleveren.
In september hebben we een item op Dtv gehad. Een mooie rondleiding door de
tuin en extra aandacht voor onze Lustrumviering.

Sponsoring en andere acties
In september hebben we weer meegedaan aan de RaboClubactie, dit heeft ons
ook mooie bijdrage van ruim € 500,- opgeleverd.
Van de donatie die we vorig jaar van Appèl Catering hebben ontvangen hebben,
hebben we dit jaar een buitenkeuken aangeschaft. Deze is onder toezicht van
Hans van Veen officieel geopend tijdens onze Lustrumviering. Van deze
buitenkeuken gaan we de komende jaren veel plezier beleven.
Verder hebben we van verschillende organisaties zoals het Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap, Vincentius Vereniging en verschillende anonieme donateurs weer
mooie bedragen ontvangen om ons doel voort te zetten.
Er is dit jaar één nieuwsbrief verstuurd aan vrijwilligers.

Andere externe contacten
Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken
Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch
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Drukkerij Dekkers Van Gerwen
Floris natuurlijke bomen
Accountantskantoor Van Daal en partners
Aannemer Drijvers
Quint Web Services

Financiën
Door de gift van de opgeheven Voedseltuin van de Vincentius Vereniging Vught
hebben we een nieuwe vergader/ontvangstruimte kunnen realiseren.
Bij de opening van het nieuwe gebouw van Appèlcatering is er een aanzienlijke
donatie naar de tuin gekomen. Daarvoor is een buitenkeuken aangeschaft.
De reguliere kosten konden uiteindelijk weer betaald worden met de
ontvangsten van de sponsoren maar het bleef wat dat betreft wel wat langer
spannend dit jaar.
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Voorúit met Villanueva!
In 2019 hebben we ons voorgenomen in het (toen) komende jaar 2020 onze
bekendheid in de buitenwereld verder te vergroten. Het lustrumfeest van
september was daarin een geslaagde eerste stap.
Nu tijdens het opstellen van dit jaarverslag rondom ons de Corona-crisis is
losgebroken kunnen we weinig vorm geven aan onze plannen.

In de eerste plaats wilden wij met gebruikmaking van onze nieuwe ruimte meer
groepen van buiten welkom heten. Bijvoorbeeld personeelsgroepen die een dag
op de tuin willen werken of schoolkinderen en studenten die voorlichting over
tuinieren willen of de handen uit de mouwen willen steken.
De contacten met scholen zijn wel goed ter hand genomen, maar extra bezoek
was niet mogelijk.
In de tweede plaats wilden we ook kijken of de tuin een uitvalsbasis kon worden
voor natuur wandeltochten door de Moerputten. Dat is op een laag pitje komen
te staan.
In de derde plaats willen de binding met personen en bedrijven die hart voor onze
zaak hebben verder verstevigen. Voor zover mogelijk proberen we met Vrienden
van Villanueva de vriendschap te versterken door hen gelegenheid te geven te
profiteren van producten uit de tuin. Maar hun bezoek aan de tuin werd door de
Corona maatregelen erg lastig gemaakt.
Onze sponsors proberen we uitgebreid op de hoogte te houden van de prestaties
van de tuin en liefst ook welkom te heten. Ook dat is lastig.
Niettemin ziet het ernaar uit dat we met beperkte inzet begin 2020 wel onze
doelen voor de oogst kunnen halen. Zeker nu blijkt dat we met publiciteit en door
veel vrije tijd bij velen nieuwe vrijwilligers hebben kunnen werven
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Opbrengsten
2018
product

kg/stuks

2019
kg / stuks

2018
product

kg / stuks

Fruit

2019
kg / stuks

Groenten

appels

26 kg

1530 kg

maïs

aardbeien

294 kg

519

NZ spinazie

89 kg

handperen

2170 kg

1600

palmkool

115

rode bessen

103,5 kg

23,4 kg

pastinaak

234 kg

0

rabarber

252 kg

274 kg

peulen

35,5 kg

54 kg

snoeptomaat

17,5 kg

41 kg

oranje pompoen

170 kg

105 kg

snackpaprika

15,5 kg

14,5 kg

radijs

87 kg

46 kg

145 kg

sjalotten

walnoten
Kruiden

120 kg

42 kg

15 kg

sla

2586

1856 stuks

bieslook

7,3 kg

5 kg

snijbiet

457 kg

332 kg

knoflook

3 kg

8 kg

snijbonen

252,5 kg

553 kg

peterselie

5 kg

27 kg

spekbonen

Groenten

rode bietjes

79 kg

bleekselderij

135 kg

sperziebonen

217 kg

65,5 kg

spitskool

485 kg

349 kg

523 kg

tuinbonen

72 kg

126 kg

17 kg

145 kg

206 kg

boerenkool

255 kg

496 kg

veldsla

boterbonen

45 kg

31 kg

venkel

36 kg

52,5 kg

winterwortels

76 kg

1109 kg

rode uien

118 kg

23 kg

kapucijnerwt
courgettes

14 kg
1953 kg

groenlof

214 st.

50 stuks

zomerprei

259 kg

444 kg

ijsbergsla

360 st.

203 stuks

winterprei

88 kg

392 kg

knolselderij

26 kg

158 kg

komkommer

23 kg

Overige producten
honing

530 potjes

500

Het fictieve totaalbedrag van de opbrengst bedraagt ruim € 30.000
Niet meer geoogst in 2019: mosterdblad, kalebassen, flespompoenen, rode en
witte kool, broccoli, lente uien, waspeen en aubergines.
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