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STICHTING VOEDSELTUIN VILLANUEVA ‘S-HERTOGENBOSCH 
Bezoekadres: Vlijmenseweg 84 

5223 GW ’s-Hertogenbosch 

Secretariaat:  Willem van Oranjelaan 47  

5211 CR  ’s-Hertogenbosch 

Kamer van Koophandel:  KVK 61413488  

Bank: NL19RABO0188692649  

RSIN/Fiscaal nummer:  854331670  

Website:  www.voedseltuinvillanueva.nl  

ANBI:  erkend sinds 8 september 2014  

Erkend leerbedrijf:  sinds 1 april 2016 

De voedseltuin is geopend in oktober 2014. 

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 
Jos Stikvoort Voorzitter 

Harry Schuurmans  Secretaris 

Harrie van de Ven  Penningmeester  

Hilde Spitters - Dijkstra Marketing en PR 

Ton Heine Tuinbezoeken, contacten scholen en vrijwilligersbeleid 

 

TUINCOÖRDINATOREN 
Ton Verhaeg 

Harry Schuurmans 

Harrie van de Ven 
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VOORWOORD 
Het afgelopen jaar heeft  ons op de Voedseltuin aanvankelijk de nodige hoofdbrekens 

gekost. Het alarm over de Corona-pandemie in het voorjaar was werkelijk schrikbarend. Gelukkig 

konden we al gauw met elkaar veilige en risico-mijdende werkwijzen toepassen.  

We bleken toch weer een goede oogst binnen te kunnen halen. Dit mede dankzij een 

behoorlijke aanwas van nieuwe vrijwilligers die in het werk op de tuin een welkome en gezonde 

bezigheid vonden. 

De pandemie heeft ons optreden naar buiten en 

het binnenhalen van gasten voor allerlei activiteiten wel 

vrijwel tot nul ingeperkt. Dankzij een dip in de 

besmettingsgolf konden we in de zomer nog wel onze 

barbecue organiseren en kandidaten voor het Groene 

Lintje op de tuin ontvangen. 

Maar de zorg voor wat groeit en bloeit blijft ons 

toch het meest bezighouden met het oog op het leveren 

van gezond en vers voedsel aan de cliënten van de 

Voedselbank. Via extra sponsoring van de Rabo-bank 

aan het eind van het jaar kunnen we het komend jaar een 

behoorlijk aantal zachtfruit struiken gaan plaatsen. Ook 

nemen we deel aan het aanplanten van bomen als 

onderdeel van de bebossing van de provincie. 

Op naar een goede oogst 2021. 

Jos Stikvoort 

Voorzitter Stichting Voedseltuin Villanueva 
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BESTUURLIJKE ZAKEN 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar vier keer vergaderd. Terugkerende thema’s waren: 

vrijwilligersbeleid, publiciteit en fondsenwerving. 

Het bestuur heeft het afgelopen de volgende wijzigingen ondergaan: tijdens de 

vergadering van 28 mei 2020 heeft Floor Piscaer afscheid genomen en is opgevolgd door Hilde 

Spitters-Dijkstra 

ACTIVITEITEN 
Het jaar 2020 werd beheerst door de gesloten samenleving vanwege de Covid-19 pandemie. 

Tijdens het voorjaar was de tuin slechts gedeeltelijk bemenst.  

Wat de opbrengsten betreft kunnen we van een goed jaar spreken (zie bijlage 1). 

Voor de vrijwilligers waren er een aantal activiteiten: bezoek aan Brandt Loyalty, BBQ en 

een aangepaste kerstbijeenkomst. 

Dieptepunten waren er ook: 

• De beperkte mogelijkheden voor het werken in de tuin. Gedurende het voorjaar konden 

vanwege de pandemie een aantal werkzaamheden slechts vertraagd plaatsvinden; 

• De lunchbijeenkomst in juni kon vanwege de pandemie niet plaatsvinden; 

• De oogst van de prei viel tegen vanwege de mineermot; 

• De tegenvallende bessenoogst. 

Hoogtepunten: 

• Opnieuw hebben we 500 potjes honing kunnen leveren aan de 

Voedselbank; 

• De  hoge opbrengst van de gewassen;  

• De aanwas van nieuwe vrijwilligers. 
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VRIJWILLIGERSBELEID 
De voedseltuin draait volledig op de inzet van 

vrijwilligers. Er is geen enkele betaalde functie. Dat de 

voedseltuin zich op een toenemende belangstelling mag 

verheugen blijkt ook uit de toename van het aantal 

vrijwilligers. 

In 2020 was er zelfs sprake van een 

aanmerkelijke toename. Een deel van hen kwam met 

ons in contact via de website, een ander deel omdat ze 

langs de tuin kwamen en door de aanduiding op het bord 

aan het hek belangstelling kregen.  

De aanmeldingen zijn heel divers, van mensen die met pensioen zijn, tot nieuwe jongelingen 

in Den Bosch, die mede door corona, een zinvolle invulling aan hun vrije tijd wensen te besteden, 

maar ook mensen die gedeeltelijk werken. Zo werd na het terugtreden van degene die voor de tuin 

de PR en communicatie/marketing verantwoordelijk was, de vacature al snel opgevuld door een 

medewerkster die affiniteit heeft met dit werk en zich de komende tijd met dit aspect wil 

bezighouden naast haar reguliere baan. 

De vrijwilligers werken allen in deeltijd, van een ochtend tot drie ochtenden en bekwamen 

zich in werkzaamheden die zo dicht mogelijk bij hun voorkeur of mogelijkheden liggen. Er is geen 

aanleiding om vrijwilligers te weigeren, er wordt per vrijwilliger besproken wat de mogelijkheden 

zijn. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en 

die terug willen keren in het arbeidsproces en op deze manier werkervaring opdoen, anderzijds 

kunnen dit ook mensen zijn die terugkeren na geruime tijd te zijn uitgevallen voor hun werk en 

weer arbeidsritme op willen doen. Daartoe zijn contacten met onder andere de reclassering en met 

bijvoorbeeld Manpower. Ook zijn er sinds lange tijd contacten met de Weenergroep en is er de 

mogelijkheid om op die wijze deel te nemen aan de tuinwerkzaamheden. Daarnaast is er contact 

met Kentron Novadic en Vluchtelingenwerk Nederland 

Er is geen sprake van specialisatie maar in principe is er de mogelijkheid om zich op een 

bepaald onderdeel te specialiseren, dat kan zijn bijenteelt of het kweken van kruiden. De 

coördinatoren op de tuin staan in principe open voor ideeën.  

Door de corona zag een beperkt aantal mensen zich gedwongen om (tijdelijk) even pas op 

de plaats te maken. In de tuin is de wel de ruimte om op gepaste afstand van elkaar werkzaam te 

zijn. Een prettige aangelegenheid is het feit dat zich een aantal jongeren beschikbaar heeft gesteld 

om te komen werken. Ook wordt met het aantrekken van nieuwe vrijwilligers nieuwe kennis 

ingebracht. Ook komen mensen juist kennis opdoen. 

Naast de inzet van de vrijwilligers met duidelijke afspraken ten aanzien van werktijden, is 

er ook de mogelijkheid voor bedrijven om zoals dat heet tegemoet te komen aan hun 
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maatschappelijke verplichtingen door nu en dan een project te ondersteunen. Dat kan in de tuin in 

de vorm van een meewerkdag(en). 

De contacten met de scholen zijn dit jaar beperkt hetgeen met name zijn oorzaak vindt in 

de corona-uitbraak. Wel waren er twee leerlingen actief van de opleiding Helicon. Zij doorliepen 

bij ons hun stage Milieukunde. 

Tot slot is het zo dat we met enige regelmaat de vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Dat 

kan in de vorm van een barbecue of gezamenlijke lunch. In elk geval is er elk jaar een waardering 

in de vorm van een kerstpakket, dus ook dit jaar.  

Al met al kunnen we terugkijken op een jaar waarin een toenemend aantal vrijwilligers zich 

van hun beste kant hebben laten zien, hetgeen tot uiting kwam in een prachtige opbrengst van 

groenten en honing voor de Voedselbank. 

 

PUBLICITEIT  
In 2020 hebben we op Facebook 419 volgers van onze pagina Voedseltuin Villanuava. 

De geplaatste berichten bereikte tussen de 140 en 270 mensen. Het artikel waarin we de tuin via 

in Indebuurt hebben gepromoot, trok de meeste aandacht. Dit bericht was gericht op het 

betrekken van meer vrijwilligers. Dat is gelukt! Het bericht heeft een heel aantal nieuwe 

vrijwilligers opgeleverd afgelopen jaar. Ondanks de Covid pandemie hebben we ook weer een 

aantal tuinbezoeken georganiseerd. Zo heeft Kompas Financiën een bezoek gebracht aan de tuin.  

Door de Covid pandemie hebben een heel aantal activiteiten voor extra publiciteit helaas 

niet kunnen plaatsvinden, zoals de Beursvloer. Wel hebben we de uitreiking van het Groene 

Lintje mogen organiseren op onze tuin. Door het mooie weer kon dit buiten. Het was een gezellig 

evenement met een goede opkomst, passend 

binnen de richtlijnen van Covid. Op de website 

hebben we hier aandacht aan besteed.   

Daarnaast hebben we op de website 

verschillende nieuwsberichten geplaatst over 

onze eigen activiteiten, zoals het peren plukken 

en onze nieuwe bloemenpluktuin. De pluktuin 

krijgt steeds meer vorm. Aan de vrijwilligers 

zijn dit jaar twee nieuwsbrieven verstuurd.  

 

SPONSORING EN ANDERE ACTIES  

In september hebben we weer meegedaan aan de RaboClubactie. Dit heeft een bijdrage van 

bijna €230,- opgeleverd. Daarnaast hebben we via het Rabobank Coöperatiefonds een aanvraag 

ingediend. Deze is goedgekeurd in december. Met de aanvraag kunnen we zacht klimfruit tussen 

de stroken plaatsen. Hier gaan we begin 2021 mee aan de slag.  
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Ook dit jaar zijn we weer meegenomen 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 

'sHertogenbosch. Dit jaar heeft Babel extra aandacht gevraagd voor de Goede Doelen door een 

brochures neer te leggen op de Goede Doelen Tafel. We hopen dat de extra publiciteit ook in de 

toekomst weer nieuwe sponsoren en vrijwilligers zal opleveren.  

Verder hebben we van verschillende organisaties  zoals het Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap, Vincentius Vereniging, Brand Loyalty, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Vrienden van 

de tuin en verschillende anonieme donateurs weer mooie bedragen mogen ontvangen om ons doel 

voort te zetten.  

 

TERUGBLIK EN TOEKOMST  

Door de wisseling van het PR en Communicatiebestuurslid heeft de Facebookpagina minder 

aandacht gekregen dan voorgaande jaren. Hier zal komend jaar weer op ingezet worden. Dit geldt 

ook voor de website. Komend jaar gaan we een aantal teksten op de site updaten en meer aandacht 

besteden aan passende recepten in het seizoen en bij de door ons geleverde producten.  

Daarnaast gaan we aan de slag met 4 nieuwsbrieven per jaar en gaan we inzetten op meer 

tuinbezoeken door bedrijven. Hiervoor ontwikkelen we een nieuwe folder.  

SPONSORING EN EXTERNE CONTACTEN  

▪ Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken  

▪ Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch  

▪ Drukkerij Dekkers Van Gerwen  

▪ Floris natuurlijke bomen  

▪ Accountantskantoor Van Daal en partners  

▪ Aannemer Drijvers  

▪ Fruitbedrijf familie van Kessel, te Velddriel (peren) 

▪ Imkerij BijenOord 

▪ Quint Web Services    
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FINANCIËN 

 Uitgaven  Inkomsten 

Verzekeringen € 508 subsidie € 3.900,00 

potgrond, plantgoed en 

zaden 
€ 1.047,00 giften * € 4.986,00 

water en elektriciteit € 306,00 vrienden van de tuin € 871,00 

bankkosten € 218,00 terugstorting energie € 214,00 

materialen en onderhoud € 2.333,00   

vrijwilligers en kantine € 897,00   

werving en PR € 747,00   

bijen € 580,00   

kilometervergoeding € 172,00   

pacht € 213,00   

overig en onvoorzien € 435,00   

 € 7.456,00  € 9.971,00 

* giften zijn o.a. ontvangen van: Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch, Brand Charity, Rabobank Clubsupport en 

Coöperatiefonds en een aantal particulieren 
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VOOR UIT MET VILLANUEVA! 
Nu het nog niet duidelijk is wanneer de Corona-pandemie ons weer wat meer ruimte gaat 

geven richten we ons dit jaar in de eerste plaats op het kweken van groente, fruit en kruiden zelf. 

De zacht-fruit struiken zijn daar een eerste voorbode van, maar die leveren nog niet direct vruchten. 

We proberen ook de kas uit te breiden, zodat we meer stekjes kunnen uitzaaien en 

voortrekken. De groentesoorten stemmen we weer opnieuw af met de wensen van de Voedselbank 

en we onderzoeken of we een en ander wat meer gebruiksvriendelijk kunnen uitleveren. 

  

Onze vrienden, sponsors en belangstellende bedrijven proberen we uitgebreid op de hoogte 

te houden van de prestaties van de tuin en liefst ook welkom te heten. Daartoe houden we de vinger 

aan de pols en kunnen inspringen zodra toelaatbaar. 
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OPBRENGSTEN 

 2019 2020    2019 2020 

product kg/stuks kg / stuks    product kg / stuks kg / stuks 

Fruit    Groenten  

aardbeien 519  kg 535 kg 
 

komkommers 
 

23 kg 21 kg 

meloenen -- 24 kg  koolrabi  -- 59 kg 

handperen 1600 kg 1885 kg  pastinaak  -- 86 kg 

rode bessen 23,4 kg 30 kg  peulen  54 kg 80 kg 

rabarber 274  kg 156 kg  pompoen  105 kg 248 kg 

snoeptomaat 41 kg 28 kg  radijs  46 kg 83 kg 

snackpaprika 14,5  kg 15 kg  sjalotten  5 kg 13 kg 

walnoten 145 g 181 kg  sla  1856  kroppen 1570 kroppen 

Kruiden 
  snijbiet  332 kg 45 kg 

bieslook 5  kg 1 kg  snijbonen 533 kg 140 kg 

pepers 
 

19 kg 
 spekbonen 

135 kg 74 kg 

peterselie 27  kg 4 kg 
 

sperziebonen 
 

65,5  kg 188 kg 

snijselderij 
 

67 kg 
 

spitskool 
 

349 kg 15 kg 

tijm, rozemarijn, 

lavas, salie 
 5 kg 

 
veldsla  145  kg 59 kg 
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Groenten (vervolg)  venkel  36 kg 84 kg 

andijvie  484  kroppen 
 

winterwortels 
 

76 kg 85 kg 

rode bietjes 206  kg 774 kg  rode  uien / 

uien 
 23 kg 172 kg 

bleekselderij 523 kg 344 kg  zomer / 

herfstprei 
 444  kg 463 kg 

boerenkool 496  kg 766 kg 
 

winterprei 
 

392 kg 45 kg 

bloemkool 
 

13 kg 
     

boterbonen 31 kg 37 kg  Overige producten 

courgettes 1109  kg 828 kg  honing  500 potjes 530 potjes 

groenlof 50 stuks 5 kg      

ijsbergsla 203  stuks 319  kroppen      

knolselderij 158  kg 44      

Het fictieve totaalbedrag van de opbrengst bedraagt ruim € 26.270 

 

 


