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Inleiding
De buurttuin is een ontmoetingsplek waar recreatie voor alle groepen uit de wijk
mogelijk
maken en bestaat uit een moestuin, pluktuin, terras en natuurlijke speeltuin.
Er is een collectieve moestuin gerealiseerd die gezamenlijk door bewoners
onderhouden
wordt. De pluk en speeltuin is de plek waar bewoners fruit, noten en/of bloemen
kunnen plukken.
De Buurttuin is een tijdelijke aanvulling op een braakliggend terrein in de wijk en
bedoeld om voor bewoners uit de buurt. Samen geven zij de Buurttuin vorm. Door
de tuin open te stellen voor bezoekers willen wij de sociale cohesie in de wijk
vergroten. Dit gebeurt op twee vlakken. De vrijwilligers zelf creëren door hun
vrijwilligerswerk een breder sociaal netwerk en bezoekers kunnen hier genieten van
een mooie, organische ontmoetingsplek.
De Buurttuin begint in 2017 aan een nieuwe fase van haar bestaan. Er rest als
grootste ontwikkelingsstap nog de aanleg van een kantine/keet en schuilplek voor
bezoekers en vrijwilligers. Verder willen wij ons ontwikkelen tot een zelfstandige
organisatie met een goed gevulde activiteitenkalender. Hiervoor zullen wij zelf
verschillende verdienmodellen onderzoeken, naast het aanschrijven van fondsen en
goede doelen.

1.

Missie/visie

De Buurttuin is ontstaan om een lege ruimte in de wijk Hoge Vucht een nieuwe
invulling te geven. Om verloedering van een braakliggend terrein tegen te gaan en
tegelijkertijd de wijkbewoners de kans te geven elkaar te leren kennen.
De Buurttuin streeft er naar een ontmoetingsplek voor jong en oud te zijn. Een plek
waar bewegen en spelen hand in hand gaat met samenzijn voor zowel jonge
kinderen als volwassenen.
Buiten zijn en bewegen is gezond. Wij willen wijkbewoners stimuleren meer buiten
te zijn. Vrijwilligers die meewerken aan de Buurttuin zijn enkele uren per maand tot
enkele uren per week extra buiten bezig. Het gezamenlijk bezig zijn en ontwikkelen
van de Buurttuin zorgt voor een gezondere levenswijze.
Door ook kindermoestuinen aan te bieden, leren de kinderen in de wijk
spelenderwijs waar hun eten vandaan komt. De natuurspeeltuin is een uitdagende
plek om te bewegen en de natuur te ontdekken.

1.2

Doelstelling

1: De stichting heeft ten doel:
a: het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van activiteiten en exploiteren van
terreinen voor milieu-educatieve en maatschappelijke doeleinden;
b: het verrichten van al hetgeen ter bevordering en realisatie van het vorenstaande
van belang kan zijn.
2: De stichting beoogt niet het maken van winst
3: De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a: het exploiteren van terreinen in en om Breda in onder andere speel,- natuur,- of
moestuinvorm met maatschappelijke en educatieve waarde;
b: het organiseren van activiteiten voor verschillende doelgroepen met
maatschappelijke en/of educatieve waarde.
c: alle overige wettelijke middelen

1.3

Strategie

De Buurttuin zal in de komende jaren de activiteiten verder ontwikkelen. Er is een
jaarplanning met een aantal jaarlijks terugkomende activiteiten zoals NL Doet,
Modderdag, Burendag, Halloween en een winterfair. In de komende jaren willen wij
deze activiteiten verder uitbreiden om zo een steeds grotere groep wijkbewoners te
kunnen bereiken.
Er zijn vaste openingstijden vanaf maart tot en met oktober waarin de tuin open is
voor bezoekers. Ook deze tijden zullen wij de komende jaren waar mogelijk
verruimen.
De deelnemers houden via sociale media (Whats app en Facebook) contact met
elkaar en spreken onderling af wie wanneer in de tuin is om te werken. Regelmatig
wordt er door vrijwilligers samen sociale activiteiten gepland zoals een gezamenlijke
maaltijd of een middag buiten in de zon al dan niet met hun kinderen.
Het bestuur is van mening dat het sociale netwerk van de individuele vrijwilligers
versterkt door samen te werken, de tuin op te bouwen en ook samente genieten
van de oogst. De Buurttuin ondersteunt deze activiteiten dan ook graag. Er staat
een prettig terras waar mensen lekker kunnen zitten. Er is een pizza oven en er staat
een vuurkuil met BBQ.
Elke maand komt het bestuur bij elkaar om lopende zaken te bespreken.
Deelnemersvergaderingen zijn er minimaal vier keer per jaar maar in de praktijk
eerder om de maand.

2.

Huidige situatie

Verdeeld over het terrein staan verschillende bomen, struiken en bloemen die
bewoners vrijelijk mogen gebruiken. Op het terrein wordt hard gewerkt aan de
realisatie van een natuurspeeltuin. Deze wordt in delen gerealiseerd; het eerste
gedeelte hiervan is af. In januari 2016 is de zandbak, waterpomp en nestschommel
gerealiseerd. Dit plan van de speeltuin is bedacht door de kinderen van de wijk. Het
is een plek waar kinderen kunnen spelen met water, zand, hout, steen en de ruimte
hebben om de natuur in onze directe omgeving te verkennen. Het is geen strak
ingerichte speeltuin, maar een plek waar kinderen met natuurlijke materialen hun
eigen speelplek vorm kunnen geven. Het tweede deel is nog in ontwikkeling. Er
liggen heuvels aarde voor een fietscrossbaan en in dat moet komende jaren
ontwikkeld worden tot een avontuurlijke plek voor kinderen van 8 tot 14 jaar waar zij
kunnen spelen zonder de kleintjes voor de voeten te lopen.
De buurttuin wil daarnaast een belangrijke rol spelen bij educatie en heeft
samenwerkingen gezocht met de basisscholen en kinderdagverblijven in de
omgeving. Dit heeft onder andere geresulteerd in kindermoestuinen in het
Wonderbonenproject. De scholen in de wijk geven tijdens de lessen aandacht aan
gezond eten /groente en fruit. Daarnaast gaan zij allen op excursie in de tuin. De
kinderen die interesse hebben kunnen zich vervolgens aanmelden om na schooltijd
mee te doen met kinder-moestuinen. Deze club wordt geleid door vrijwilligers en
telt tussen de 10 en de 20 kinderen. De Wonderbonen hebben om de week op
woensdag een activiteit. Onder begeleiding van vrijwilligers leren de kinderen van
alles over de moestuin.
Er is ruimte voor de Wonderbonen om te groeien tot een tweede groep die om de
andere week aan de moestuinen werkt.
2.1 Activiteiten van de organisatie
In 2017 moet de kantine gerealiseerd zijn. De Buurttuin wil zich dit jaar profileren tot
een gezonde organisatie met 40 tot 50 vrijwilligers. De komst van de kantine moet
het voor de vrijwilligers en bezoekers aantrekkelijker maken om de tuin te bezoeken.
Er is dan immer sanitair waardoor men voor langere tijd de tuin kan bezoeken.
Er kunnen door vrijwilligers educatieve activiteiten gepland worden zoals workshops.
Maar ook feestelijke bijeenkomsten zoals Halloween en Burendag.

Vanaf maart is de tuin weer open op woensdag en zaterdag middag. Zodra er
genoeg gastheren en gastvrouwen zijn, komen er extra openingstijden.

3.

Toekomst

In de komende jaren is het belangrijk dat de Buurttuin activiteiten gaat ontwikkelen
waaraan een verdienmodel gekoppeld is. Deze activiteiten zullen liggen in de
milieu-educatieve en maatschappelijke sector. Vooruitlopend hierop staat er op het
terrein een imker en een bijenhuis waarbij bezoekers veilig kunnen kijken hoe de
imker zijn werk doet.
Van belang voor de toekomst van de Buurttuin is dat bezoekers op een prettige
manier ontvangen kunnen worden en gebruik kunnen maken van bepaalde
faciliteiten zoals toilet, stromend water, gebruik van koffie en thee ed. Zo kan de
Buurttuin ook groepen ontvangen en bijvoorbeeld bedrijven uitnodigen om deel te
nemen aan activiteiten.
De Buurttuin heeft een contract tot 2020 op het terrein waar de tuin nu gevestigd is.
In de aankomende jaren gaat het bestuur onderzoeken of het langer kunnen blijven
en welke mogelijkheden er zijn om op een ander terrein in Breda door te gaan als
de eigenaar van het terrein (Wonen Breburg) het contract niet verlengd.
Alles wat op het terrein van de Buurttuin staat is af te breken en verplaatsbaar zodat
de stichting, indien nodig, op een andere lokatie verder kan gaan.

4.

Organisatie

Naam van de instelling
Stichting Buurttuin Breda
RSIN/fscaal nummer
853968123
Kvknr: 60574917
Contactgegevens
Octave van Rijsselberghestraat 37
4827CJ Breda
info@buurttuinbreda.nl

4.1 Bestuur
Vanaf het derde kwartaal in 2016 wordt er deels een nieuw bestuur gevormd. Het
bestuur bestaat uit
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

mevr. Suzanne de Riet
mevr. Jeannette Hebinck
dhr. Cees van Houten
mevr. Laura Afonso
mevr. Ria Hendriks

5.

Financiën

In Breda zijn tal van projecten en initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan
de
doelstellingen in ‘Burgerkracht Wijkontwikkeling 3.0’. Het ontwikkelen van
stadslandbouw op het terrein aan de Bernard de Wildestraat, waarin wijkbewoners,
woningbouwcorporaties WonenBreburg en AlleeWonen gezamenlijk optrekken past
bij
deze wijkdoelstellingen. De stadslandbouw in Geeren omvat activiteiten van een
coöperatieve onderneming ONS Land en stichting Buurttuin Breda, die gevormd
wordt
door de bewoners die gebruik maken van de buurttuin en de natuurspeeltuin.
In de periode januari 2012 tot en met december 2013 is gewerkt aan het
haalbaarheidsonderzoek en is gebleken dat het plan (financieel) haalbaar is en
gerealiseerd kan worden. In het kader van de 8+8 afspraken is hierover overleg
geweest
tussen de gemeente en de betrokken corporaties. Conform die afspraak levert de
gemeente Breda een bijdrage in de aanleg van de basisinrichting van het terrein
(fase 1) van € 49.500 (incl. BTW).
De verdere aanleg van het terrein is samengevat in een begroting (fase 2). Voor
deze begroting zijn bij aanvang van 2014 geen fondsen gevonden. De Buurttuin is
zelf actief bezig met de werving van fondsen om fase 2 van de uitvoering te
bekostigen. Dit doen wij ondermeer door begeleiding van het Oranjefonds te
vragen en diverse andere fondsen aan te spreken. In oktober 2015 is door de
gemeente Breda vanuit de Wijkimpuls een tweede subsidie toegezegd van €
27.026,Voor een volledig overzicht van de financien verwijzen wij u naar het financieel
jaarverslag.
Donaties en fondsen:
Andere donateurs zijn geweest:
Biggelaar verf en wand
Dankzij Biggelaar Verf en Wand staan de hoge bloembakken en de container mooi
in de verf.

Grez de Mahie
Dankzij de bijdrage van Grez de Mahie hebben wij een grotere kas kunnen
aanschaffen dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor is er meer ruimte, zodat we deze
goed rolstoeltoegankelijk kunnen maken.
Ikea Distribution Centre Oosterhout
Bijdrage voor de aanleg van fruitbomen en fruitstruiken.
Intratuin Breda
De Intratuin heeft ons verschillende kruiden en fruitbomen gedoneerd. Hierdoor
hebben wij nu een prachtige kruidentuin en hopelijk snel de eerste appeltjes.
Maria Mediatrix
Dankzij de donatie van Maria Mediatrix hebben wij een begaanbaar pad, hoge
plantenbakken en een terras kunnen maken in onze buurttuin.
Rabo Coöperatiefonds
Een bijdrage in de kas van het Rabo Coöperatiefonds zorgt er voor dat wij dit jaar
de komkommers en tomaten in een beschermde omgeving kunnen kweken. De kas
wordt voorzien van brede schuifdeuren, zodat deze ook goed toegankelijk is voor
rolstoelen en wandelwagens.
Tools2Work
Tools2Work (voorheen de Derde Wereldwerkplaats in Teteringen) heeft de buurttuin
al meermalen voorzien van gerepareerde gereedschappen voor kleine prijsjes.
Vreeken’s Zaden
De moestuin is ook dit jaar voorzien van biologische zaden, met veel dank voor de
bijdrage van Vreeken zelf!

Beheer en besteding van het vermogen
De stichting heeft een vermogen van € 38.569,52. Voor specifieke informatie over
de activa en passiva van de stichitng verwijzen wij naar het financieel jaarverslag.
Het werven van gelden
De organisatie schrijft fondsen aan om de projecten te financieren. Ook worden er
voor activiteiten toegangprijs gevraagd. De buurttuin ontvangt soms donaties.
Tot 2020 verwachten we € 30.0000,- nodig te hebben voor de volgende zaken:
Speeltuin, inventaris kantine, onderhoud, zaaigoed, gereedschap.
Hiervoor schrijven we fondsen en vragen we subsidie aan.

