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Bestuurslid pluktuin:
Vacature.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting opereert
immers zonder winstoogmerk. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de
uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld. Het afgelopen jaar heeft
niemand daar aanspraak op gemaakt.
Om de integriteit van de bestuursleden te waarborgen overleggen zij een VOG.
Alle bestuursleden denken mee over het aankoopbeleid van de stichting. De penningmeester ziet
erop toe dat middelen die worden aangeschaft ook daadwerkelijk de stichtingsdoelen dienen. Over
aankopen boven de €250,- wordt door het hele bestuur beslist, dit kan in een vergadering of via de
mail/app. Is de meerderheid het met de aankoop eens, dan kan deze gedaan worden mits er
voldoende vermogen is.
Het voltallige bestuur heeft kennis genomen van dit beleidsplan + financieel overzicht 2021 en
onderschrijft dit. Het gehele bestuur komt tenminste twee maal per jaar bijeen om de voortgang van
de lopende zaken te bespreken.

Inleiding:
1:
De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Technologie heeft de overhand, mensen
raken steeds meer verwijderd van hun natuurlijke bestaan. Er moeten targets worden behaald,
hypotheken worden afbetaald en er is steeds minder tijd voor rust in het hoofd en eerlijk samenzijn
zonder dat je ‘verbonden’ bent. Vaak ons publiek van de pluktuin.
Aan de andere kant zien we een tegenstroming; mensen die het fijn vinden om bezig te zijn in de
natuur, die willen verduurzamen en de oorsprong van hun eten willen kennen. Ruimte voor
verwondering over hoe planten groeien, fysieke arbeid, de hang naar oprechte ontmoetingen
en het voorkomen van stress. Onze vrijwilligers.
Wij vinden dat kinderen de ruimte moeten hebben om te leren op een kind-eigen manier; door te
doen. Wij denken dat geen enkel kind geschikt is om een hele dag in de schoolbanken te zitten. Door
onze jarenlange onderwijservaring weten we hoe kinderen leren en hoe ze hun aandacht op een
juiste manier kunnen richten (executieve aandacht). De meeste kinderen kunnen dit op school maar
wij zijn er voor die kinderen die dat niet (helemaal) kunnen. School laat zien handelingsverlegen te
zijn. Wij laten zien dat we in de zorgbehoefte van deze kinderen kunnen voorzien. Onze cliënten van
NATUUR jz.
2:
Agrariërs zijn veelal aangewezen op monocultuur. Ze moeten veel van hetzelfde gewas
verbouwen om winstgevend te kunnen opereren. Dat komt ons ecosysteem niet ten goede. Vissen
gaan dood, bijen sterven uit en de variatie van ons eten wordt bepaald door het wereldwijd
inkoopbeleid van de supermarkt. Om 1 KJ eten op je bord te krijgen wordt 10 KJ aan energie (veelal
fossiele brandstoffen) verbruikt.

Wij willen een ruime biodiversiteit creëren door het verantwoord kweken voor uiteenlopend gebruik:
eten, beleving, bloemen, groenten, planten en ‘eco-deco’. De verschillende planten zullen elkaar
beïnvloeden en ook hun aantrekkingskracht hebben op nieuwe fauna zodat een eigen biologisch
systeem ontstaat. Een bron van groei voor de Hoeksche Waard.
We willen bewustwording creëren bij zowel ons publiek als de jeugd, aandacht voor de ecologische
voetafdruk. Daarom voeren we een educatief programma uit in het kader van het ‘preventieakkoord’ van de gemeente HW, waarbij we van elke basisschool een klas mogen ontvangen om
moestuinlessen en natuurbelevingslessen te verzorgen.
Onze missie voor 2022:
*Het onderhouden en uitbreiden van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende soorten
deelnemers die we ontvangen.
*Het uitbreiden van de doelgroepen.
De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.
Belangrijk onderdeel is de “Zintuigentuin” die nu volop in ontwikkeling is.
-De stichting tracht de financiële middelen hiervoor bijeen te brengen door de verkoop van groenten,
fruit, noten en zelfgemaakte producten, het geven van workshops, het faciliteren van activiteiten, het
organiseren van evenementen en het ontwikkelen van de pluktuin, de zintuigentuin en het
voedselbos.
-Donaties, giften en subsidies.
-De vrijwilligers volgen scholing als een cursus “Veldbiologie”, basiscursus “Floron Plantenkennis”, “IVN
Insectenkennis”, en een cursus “Fondsenwerving”.
-De vrijwilligers zetten zich in voor de ontwikkeling en onderhoud van het perceel.

-De Stichting werkt samen met diverse partijen als de gemeente HW, Welzijn HW, collega boeren, Velt.

Het stappenplan:
De beginsituatie (januari 2022):
In ons vierjarige bestaan hebben we de pluktuin tot een ware publiekstrekker weten op te bouwen.
We worden goed bezocht waardoor er inkomsten zijn voor onze stichting. Ons streven is de stichting
geheel op eigen benen te laten staan, d.w.z. dat zij zichzelf financieel kan bedruipen. Dat is echter
nog niet helemaal het geval omdat we nog steeds stevige uitgaven hebben in het kader van het
opstarten. Zo willen we graag een padenstructuur in de zintuigentuin aanleggen, om zoveel mogelijk
doelgroepen gebruik te kunnen laten maken van de tuin en de kas optimaliseren voor begeleiding
van de cliënten en gasten (is nog niet waterdicht, ingericht en geordend).
Zowel het klas/speellokaal als de ruimte waar we gasten ontvangen kan verbeterd worden. We
willen graag een houtkachel neerzetten voor koude dagen en een goed koffieapparaat.
Op het perceel gaan we als gezegd aan de slag met de aanleg van het voedselbos/de
zintuigentuin, we gaan het moestuinproject uitbreiden en we willen op grotere schaal bloemen en
fruit (m.n. aardbeien) gaan kweken om te verkopen aan het publiek.
Momenteel worden we ondersteund door een vaste groep vrijwilligers van10 personen die op
verschillende dagdelen van de week bij ons werkzaam is. Van hen ontvangen 5 vrijwilligers een
vrijwilligersvergoeding en met hen hebben we een vrijwilligerscontract opgesteld. Voorts zijn er zo’n

tiental vrijwilligers die af en toe/eenmalig helpen (al naar gelang het seizoen, de beschikbare tijd, of
activiteiten als NL-Doet).
Mensen die serieus aan de slag willen bieden we een kans en professionele coaching. We zijn erkend
leerbedrijf.
Vanuit diverse organisaties ontvangen we financiële ondersteuning: ‘De Groene Motor’(Het ZuidHollands landschap) aanleg van diverse projecten in het kader van biodiversiteit (afgelopen jaar
bijv. de aanleg van de kippenren, de modderkeuken en de moestuintjes),‘Het Oranjefonds’
jaarlijkse ondersteuning voor NL-Doet, lokale ondersteuningsprijzen. We kregen €5000,- van de
gemeente in het kader van dorpsgericht werken voor de aanleg van de ‘Zintuigentuin” in het
voedselbos (dat tot stand komt door de transformatie van de (monocultuur) perenboomgaard).
Uiteraard houden we alle betrokkenen volledig op de hoogte van dit proces middels social media
als Facebook, Instagram en Linkedin. . We hopen de eerste fase van de Zintuigentuin begin 2023 en
het totale voedselbos met daarin de Zintuigentuin begin 2024 te openen.
De eerste fase bestaat ui:
-De speel-snoeptuin: een speelplek met zandbak en modderkeuken die omgeven is door klimfruit als
druiven, kiwibes, frambozen en bessen.
-De tuin visueel: met daarin een prominente link naar insecten.
-De tuin evenwicht: waarbij klimmen, klauteren en mikken centraal staat.
-De tuin audio: door een hoge wal omgeven om geluid te isoleren.
-De verbindingspaden; zowel rolstoeltoegankelijk als blote-voetenpaden.
Het is ons het afgelopen jaar gelukt om als ANBI geregistreerd te worden. Dat betekent dat we giften
en diensten kunnen wegstrepen voor de belasting. Zeer gunstig als we giften (in natura) ontvangen.

Hier werken we aan:
*We streven ernaar elke dag (behalve zondag) 8 kinderen te begeleiden in het kader van
onderwijs/jeugdzorg. Het perceelonderhoud en de andere faciliteiten die daarvoor nodig zijn als
ook het begeleiden van vrijwilligers en stagiaires worden bekostigd uit de Stichting. De zorg brengen
we onder in een nieuw bedrijf: (V.O.F.) NATUUR jz (K.v.K. 84728647)
*We zijn een bi divers eiland van rust ten midden van de percelen om ons heen waar monocultuur
heerst.
Begroting:
De financiële prognose van 1 januari 2022 t/m 1 januari 2023.
SPHMH heeft geen winstoogmerk. Alle verdiensten vloeien terug naar de stichting om de gestelde
doelen te kunnen verwezenlijken.
De financiële administratie wordt door onze penningmeester per week bijgewerkt in boekhoudpakket
Snelstart. Controle van de administratie zal periodiek plaatsvinden door Administratiekantoor Visser uit
Barendrecht. Dit kantoor zal jaarlijks voor 1 april de jaarrekening opmaken en op onze website
publiceren.
•
•
•
•
•
•

Inkomsten:
Inkomsten uit de pluktuin (bloemen en fruit): € 20.000,-.
Workshops/webshop en evenementen: €6000,Giften/donaties: €7500,-, fondsenwervingsactie Zintuigentuin: €4000,Subsidies: €7500,Totaal: €45.000,-

•
•
•
•
•
•
•

Uitgaven:
De website/nieuwsbrief/webshop/sociale media ontwikkelen: €2500,Accountantskosten, €2148,85.
De Buitenschool ((tuin)gereedschappen, handschoenen, laarzen, moestuintjes, inrichting
leslokaal, kachel): €8000,De Buitenschool: aanschaf en onderhoud (kippen en hond) van dieren (konijnen en schapen)
en hun onderkomens/onderhoud per jaar: €4500,Vrijwilligers (reiskostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding, tol): €5000,Bestuurlijke kosten (vergaderen, reiskosten, andere pluktuinen/ kwekers/beurzen en
voedselbossen bezoeken, scholing, vakliteratuur aanschaf): €1500,Materialen die nodig zijn voor het functioneren van de pluktuin: €6000,Aanleg bestrating en start aanplant Zintuigentuin: €15.000,Vruchtgebruik voor de grond betalen; €6000,Totaal: €50.648,85

•
•
•


Hoe verder als de financiële eindsituatie bereikt is:
 Het bestuur van de Stichting heeft vastgesteld dat een kapitaal van €50.000 nodig is als
garantievermogen. Dit vermogen dient ertoe langdurige exploitatie mogelijk te maken. Het
garantievermogen zal worden bijeengebracht door overschotten op de jaarlijkse exploitatie
van de Stichting. Als de financiële ruimte van de stichting toereikend is zullen
exploitatieoverschotten worden toegevoegd aan zgn. ‘oormerkreserves’, waarmee nieuwe
projecten zullen worden gefinancierd.
In eerste instantie gaat het dan om:
 -aanleg zintuigentuin
 -aanleg voedselbos, gezamenlijk geraamd op ongeveer €80.000,-

Apart bijgevoegd:
 De jaarrekening 2021.

Op uiterlijk 1-4-2023 zullen we een nieuw bestuurlijk vastgesteld jaarverslag presenteren.

