JAARPLAN 2018 Voedseltuin IJplein
Met een bijlage
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Algemeen
We hebben in het komende jaar een aantal hieronder genoemde uitdagingen.
1. We willen meer vrijwilligers trekken uit vooral de directe omgeving van de tuin.
2. We willen delen van de tuin na de oogst beter onder controle houden. We willen
onnodig zwaar werk voorkomen.
3. We zoeken naar een meer vaste bron van inkomsten.
4. We willen het organisatorische werk beter verdelen over bestuursleden en andere
vrijwilligers.
In de plannen voor 2018 vinden jullie voorstellen waarmee we o.a. deze problemen willen
oplossen.
Het grootste deel van die voorstellen komen voort uit door de vrijwilligers geleverde ideeën.

De vereniging
Vrijwilligers: Al het werk in en rond de tuin gebeurt door vrijwilligers.
We streven naar meer vrijwilligers en zoeken die o.a. door publiciteit niet te schuwen. We
gaan samenwerken met het Leefkringhuis o.a. om te proberen de klanten van de
Voedselbank naar de tuin te krijgen.
We organiseren activiteiten voor buurtbewoners die daardoor de tuin kunnen leren kennen.
We streven naar duidelijkere borden rond en naar de tuin.
We starten een experiment met kleine tuintjes voor mensen in de buurt om te zien of op die
manier mensen de drempel naar de tuin gemakkelijker over kunnen steken. Zie bijlage
We besteden aandacht aan een fijne sfeer en organiseren excursies. In de loop van het
jaar organiseren we in de tuin bijeenkomsten voor vrijwilligers om te horen welke ideeën en
wensen er bij hen leven. Die wensen verwerken we in het plan voor het volgend jaar.
Leden: We blijven vrijwilligers aanmoedigen om lid te worden en sturen de leden van 2017
een uitnodiging om voor 2018 weer lid te worden. We organiseren 1 ALV in februari.
Bestuur: We streven naar 7 bestuursleden. Het bestuur komt ongeveer 6 x per jaar twee
uur bij elkaar op een geschikt tijdstip. Dat is minder dan tot nu toe. We zorgen dat er, voor
de zwaardere taken binnen het bestuur, een vervanger wordt aangewezen. We verdelen de
taken onder de vrijwilligers die vervolgens een werkgroepje vormen. Voor zo’n werkgroepje
worden duidelijke richtlijnen verstrekt. Een bestuurslid houdt goed contact met de
werkgroep leden.
De bestuursleden krijgen ieder een vergoeding van €20 per jaar voor telefoonkosten.
We zorgen ervoor dat leden de verslagen van de bestuursvergaderingen z.s.m. na de
vergadering kunnen lezen.
Coördinatie van werk in de tuin.
We maken elk seizoen een werkrooster dat op de website wordt geplaatst.
We streven ernaar dat zoveel mogelijk vrijwilligers de taak van coördinator kunnen
vervullen door ze de eerste (paar) keer uit te nodigen om met een coördinator mee te
lopen. In het Logboek wordt bijgehouden welke klussen er gedaan kunnen worden en wat
er voor wie geoogst kan worden.

Samenwerking en externe contacten
Gemeente Amsterdam: met gebiedsmakelaar Remco de Graaff over steun die de
gemeente ons kan geven.

Voedseltuin IJplein, jaarplan 2018

Pagina 2 van 7

Leefkringhuis: We willen nauwer gaan samenwerken met het Leefkringhuis. We hopen
dat we klanten van de voedselbank en het Leefkringhuis kunnen verleiden om naar de tuin
te komen. We onder zoeken op welke punten we nog meer samen kunnen werken.
Voedselbank: Het afhalen van de groente op de werkmiddag heeft tot een beter contact
geleid. Dat willen we zo houden. We kunnen bij die contacten altijd tips geven over de
verwerking van de groentes.
Buurtcentrum de Meeuw: We houden contact
Resto Van Harte: We willen de verwaterde kontakten aanhalen en willen doorgaan met
leveren op woensdag. Verder willen wij hen vragen om een rol te vervullen op onze
feestjes.
IJpleinschool: We willen bevorderen dat de school met de leerlingen de tuin in gaan, met
of zonder het NME. We willen met de tuin een rol spelen bij de organisatie van de tussenschoolse activiteiten.
Scholen in de buurt: We staan open voor contact met scholen voor voortgezet onderwijs
in de buurt om te zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen.
Eigen Haard: Buurtregisseur is Nanko Horstman. We verwachten €100 per maand te
moeten gaan betalen voor de Nachtegaalstraat 10. We vinden deze kosten voorlopig
opwegen tegen de voordelen die we van het gebruik van deze ruimte hebben.
Met organisaties die zich met stadslandbouw en aanverwante zaken bezig houden we
contact door hun bijeenkomsten te bezoeken en/of door ze uit te nodigen in de tuin.

Fondsenwerving
Vrienden/Donateurs: We nodigen ze minstens één keer per jaar uit voor een feest en we
sturen ze de nieuwsbrief. We nodigen ze in januari (met een nieuwjaarswens ) uit voor
nieuwe ondersteuning in 2018. We denken na over een andere vorm van dank betuiging.
Zoals een groente pakket o.i.d.
We vragen vrijwilligers om Vrienden te werven. En zullen bij verschillende gelegenheden
mensen oproepen om de tuin als Vriend te ondersteunen. We willen ze extra belonen met
een af te halen groente pakket.
Oranje Fonds: We vragen een bijdrage aan voor een NL Doet en de Burendag.
ING: We ontvangen uit het Fonds “Help Nederland vooruit “ een bijdrage afhankelijk van
het aantal mensen dat op onze plannen stemt.
Rabobank: We zijn in gesprek met de Rabobank over een meer structurele ondersteuning.
Verkoop: We blijven de mogelijkheden voor verkoop van groenten openhouden zonder dat
dat een grote belasting voor onze vrijwilligers is.
Bijvoorbeeld bij het Wilhelminadok, De zithoek aan de Meeuwenlaan en aan voorbijgangers
op woensdag en zaterdag.
Ook blijft het mogelijk voor de vrijwilligers om af en toe grotere hoeveelheden groente te
kopen.
Aan externen die een activiteit in de tuin of in de Nachtegaalstraat willen organiseren
vragen we een financiële bijdrage.
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Andere (feestelijke) activiteiten
Zelf organiseren we drie feesten:
Voorjaarsfeest: NL Doet-werkdag met feestelijk tintje
Midzomerfeest: een echt feest samen te organiseren met Springlevend Noord net als het
afgelopen jaar
Oogstfeest:
Burendag is een werkdag werkdag met feestelijk tintje.
Plantjesmarkt:

We verkopen ook dit jaar weer zelfgekweekte plantjes in mei en
onderzoeken of dit een tweede keer in het jaar kan.

Kennisoverdracht
Tuin “vergaderingen”: ·Deze houden we in principe op woensdagmiddag aansluitend
/tijdens de theepauze. De coördinator of een andere vrijwilliger bespreekt de stand van
zaken. We zetten tips hiervoor in het logboek.
Workshops.
We organiseren een aantal workshops.
Die workshops kunnen worden gegeven door externe deskundigen maar ook door
vrijwilligers zelf. Voorbeelden: Snoeien van de bessen en de fruitbomen, Teeltplannen
maken, Hoe werkt de composthoop, Eetbare wilde planten in de tuin, Geneeskrachtige
planten in de tuin enz.
Voor sommige workshops vragen we aan niet-vrijwilligers een kleine financiële bijdrage.
Ook in 2018 willen we excursies voor vrijwilligers organiseren naar andere tuinen.

Publiciteit
Door de Website, Facebook, de nieuwsbrief en door “mond op mond” reclame
onderhouden we zo goed mogelijk contact met de en andere belangstellenden.
We ontwerpen nieuw PR materiaal dat we meerdere jaren kunnen gebruiken. Zoals bijv.
een visite kaartje en een nieuwe Vriendenbrief.
We zorgen voor informatie borden die de weg naar de tuin aangeven.
We zorgen dat we minstens één keer in het buurtkrantje en in de Echo staan

De tuin
We willen dit jaar een aantal zaken anders gaan aanpakken.
Het vak “groenbemester” zullen we ongeveer voor de helft met vroege aardappelen
bezetten, daarna kan een mengsel van Phacelia en andere groenbemesters worden
ingezaaid op een manier dat er nog tussen geschoffeld kan worden als de plantjes klein
zijn. Op de andere helft zaaien we Incarnaatklaver. Als de gewassen uitgebloeid zijn,
dekken we de planten met plastic af zodat ze snel door wormen onder de grond gewerkt
worden.
Vaste bedden:
We zullen bedden gaan uitzetten van 100 cm breed en een pad van 40 cm. Op die manier
lopen we niet meer over de bedden en bemesten we de paden niet meer.
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Gebruik van Plastic:
Daar waar grotere oppervlakten met onkruid begroeid raken, gebruiken we plastic om dat
onkruid sneller te laten afsterven.
Mest en compost:
Dit jaar gebruiken we mest die we het vorige jaar over hadden. Volgend jaar moeten we
weer mest kopen. We moeten er op toezien dat die mest minstens twee jaar oud is. I.v.m.
de vaste bedden kan er geen zware trekker meer over de bedden rijden. We moeten nog
zien of de eigen compost genoeg is voor de hele tuin.
Bloemen:
We leggen ook dit jaar weer een perk aan met eenjarige bloemen en een perk met rozen
en Dahlia’s.
In het Teeltplan houden we rekening met: het wisselen van de vakken, de behoefte van de
afnemers. (alle aan de Voedselbank geleverde groente ging het afgelopen jaar op).
We proberen ook vroege en late oogst te hebben.
We zorgen dat er in het logboek een lijst is van alle te zaaien gewassen met gegevens
over de zaaiafstand enz. Ook noteren we zoveel mogelijk wat waar gezaaid is op speciaal
daarvoor gemaakte vellen.
Aan of bij de Fruitbomen komen bordjes
De kleine Tuintjes:
In 2018 zullen we experimenteren met de uitgifte van een aantal kleine tuintjes aan mensen
uit de buurt. De regels hieromtrent staan in een apart stuk beschreven, zie bijlage.
Voor de kruidentuin maken we een onderhouds- en gebruiksplan. We hogen de bedden
op zodat er duidelijker onderscheid tussen pad en bed komt.
Compostering:
We blijven aandacht besteden aan onze composthopen. De volle hoop wordt afgedekt met
compostdoek.
Kas:
We onderzoeken de mogelijkheid om bij de kas een opbergruimte te bouwen voor de
bogen en de netten.
Toilet:
We bouwen een eenvoudige afscheiding achter de kas waarachter we een plasemmer
kunnen gebruiken.
Fietsenrek:
we bouwen nog een fietsenrek bij de kas.
Bezoekers: We plaatsen de drie nieuwe banken zodanig in de tuin dat deze bezoekers
uitnodigen.
We bieden bezoekers een korte rondleiding op papier bij de ingang van de tuin.
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We zoeken voor deze plannen mensen die zich geheel of gedeeltelijk hiervoor willen
inzetten.
- Coördinatie Kleine Tuintjes

- Fondswerving

- PR communicatie

- Financiën
- Verkoop

Website
Facebook

Voorbijgangers

Flyer 2018

Zithoek, Wilhelmina dok

- Workshops 2018

- Contact Leefkringhuis/Voedselbank

- Zomerfeest

- Contact Van Harte

- Plantjesmarkt(en)

- Contact IJpleinschool

- Excursies

- Logboek bijhouden

- Kruidentuin

- Zaai instructies in logboek

- Groentevak verantwoordelijke

- Opruimen kas

- Beplanting Kas

- Opruimen en bevoorraden Nachtegaalstraat

- Bloemenperken

- Onderhoud gereedschap

- Regeling coördinatie tuinwerk

- Reparatie hek en fietsenrek
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Bijlage 1: Experiment 2018 de kleine tuintjes
08-11-2017 bijlage van het jaarplan
Doel: Meer mensen uit de directe omgeving bij de tuin betrekken, meer sociale controle op
de tuin buiten de vaste werkuren.
Het hoofddoel van de tuin blijft groente verbouwen voor sociale initiatieven. Het gedeelte
wat we beschikbaar stellen voor de kleine tuintjes zal dan ook beperkt blijven. Wij hopen
dat de gebruikers van de tuintjes uiteindelijk mee gaan doen in de gemeenschappelijke
tuin. En wij hopen en gaan er van uit dat zij ons ook regelmatig tijdens de werktijden komen
helpen.
TUINTJE
2,40 x 2 = 4,8 m2 met vier stokken erom heen en een bordje. In het stuk achter de
waterkast. Hier kunnen 8-10 tuintjes komen.
KOSTEN
Het gebruik van het tuintje kost €20 voor een jaar.
REGELS
De deelnemers moeten lid van de vereniging worden.
De gebruiker mag een stukje grond van 4,8 m2 bebouwen.
Het stukje is gespit. Je kunt voor dit stukje biologische zaden krijgen van de medewerkers
van de voedseltuin op woensdag en op zaterdag tijdens de werktijden.
Er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.
Gebruik maken van gereedschappen en het waterpunt kan op de werktijden op wo en za.
Buiten de vaste werktijden moet eigen gereedschap worden gebruikt.
Als het tuintje ernstig verwilderd zal het bestuur het aan iemand anders in beheer geven.
WERVING
Tussen 1 jan en 28 feb 2018 kunnen belangstellenden zich aanmelden bij Aisha… of bij
één van de bestuursleden. Die noteren naam adres, tel nr. e-mail adres en de datum
waarop de aanmelding is gedaan.
Na de laatste dag van de aanmeldingsperiode bekijken we wie er in aanmerking komt voor
een tuintje.
De afstand tot de tuin (hoe dichterbij hoe beter) en daarna de datum van aanmelding
gelden als criterium.

TIJDPAD
Najaar 2017 gereedmaken van de grond
Januari feb uitgifte
Oktober 2018 Evaluatie Gaan we er mee door. Is er meer /minder behoefte?
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