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Vereniging VOEDSELTUIN IJPLEIN
Samen voedsel verbouwen voor sociale projecten
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Voorwoord
2020 was het zesde levensjaar van de Vereniging. Een bijzonder jaar vanwege de komst van het
Corona-virus. Geplande activiteiten en workshops hebben geen doorgang kunnen vinden maar het
heeft ook heel veel gebracht! Veel nieuwe mensen hebben tijdens de lockdown de tuin weten te
vinden en hebben zich aangemeld als vrijwilliger. Dit heeft, samen met de vaste groep vrijwilligers,
geresulteerd in een enorme oogst en een prachtig onderhouden tuin!
Ook hebben we gewerkt aan het verbeteren aan onze interne organisatie en enkele blijvende
verbeteringen in de tuin uitgevoerd.
Wij zijn blij en trots op de geleverde prestaties van onze vrijwilligers. We willen iedereen bedanken
voor de inzet voor de vereniging en de tuin.
Het bestuur
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1. De vereniging
Het bestuur
In 2020 werd het bestuur gevormd door:
Annemarie Verschoor
Wil Meerkerk
Louise van Delden
Gunter Schwandt
Joke Hartmans

: voorzitter
: secretaris, vicevoorzitter
: penningmeester
: algemeen bestuurslid, vicepenningmeester
: algemeen bestuurslid, vicesecretaris

Het bestuur van de vereniging werd gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van
19 februari 2020.
Het bestuur is in 2020 10 maal bij elkaar gekomen.
Punten die in de bestuursvergaderingen aan de orde komen zijn: de coördinatie van de tuin,
communicatie (website, nieuwsbrief, social media), contact met de buurt, vrijwilligers en
organisaties, fondsenwerving, toezien op de begroting, gang van zaken in de tuin algemeen én in
Coronatijd, project via Stichting Doen, stroomlijnen van ideeën van vrijwilligers.

Activiteiten
Er zijn diverse activiteiten die uitgevoerd worden door bestuur en vrijwilligers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Communicatie
Coördinatie kleine tuintjes
Financiën
Fondsenwerving
Vrijwilligerszaken
Contact Leefkringhuis/Voedselbank
Contact Resto van Harte
Contact IJpleinschool/Kinderdagverblijf
Regeling coördinatie
Workshops
Lustrum
Zomerfeest
Plantjesmarkt
Excursies
Groenvak-verantwoordelijken
Kasbeplanting
Onderhoud en aanschaf gereedschap
Opruimen en bevoorraden Nachtegaalstraat
Logboek
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Vrijwilligers
Het werk in de tuin en ook het organisatorische werk buiten de tuin wordt door vrijwilligers gedaan.
In totaal zijn er 87 unieke personen (2019 64) actief in de tuin geweest in verschillende aanwezigheid
frequentie: 24 die 1x, 48 die 2 tot 20x en 6 die 50 tot meerdere keren in de tuin zijn geweest.
Er zijn ongeveer 12 vrijwilligers die vrijwel wekelijks in de tuin werkten en daarnaast ook andere
taken op zich namen zoals organiseren van het lustrum, boekhouding, communicatie enz.
Buiten de trouwe kern is er een groep vrijwilligers die bepaalde perioden actief is en dan weer een
periode niet en een groep vrijwilligers die incidenteel komt.
Unieke personen
Aantal
Frequentie aanwezigheid
1 keer
2 tot 10
10 tot 20
20 tot 30
30 tot 40
40 tot 50
50 tot 60 en meer

2020
87

2019
64

24
30
18
5
2
2
6

28
17
4
7
2
4
2

Het hele jaar door – behalve de laatste week van december en de eerste week van januari – werd er
op de woensdagen gewerkt. Van maart tot en met oktober werd er ook op zaterdagen gewerkt.
I.v.m. de enorme toeloop van nieuwe vrijwilligers vanwege het Coronavirus, is er vanaf 24-3 ook
gestart met werken op dinsdag. De dinsdaggroep heeft tot 16 december gewerkt.
Totaal vrijwilligers op werkdagen
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
Totaal

2020
326
504
316
1146

2019
0
478
247
725

Gemiddeld aanwezig
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
Totaal

2020
8,6
10,3
9,3
9,5

2019
0
10,0
7,1
8,7
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Op de dinsdagen waren er gemiddeld 8.6 medewerkers: hoogste opkomst 15 en laagste 2.
Op de woensdagen waren er gemiddeld 10.3 medewerkers: hoogste opkomst 15 en laagste 7.
Op de zaterdagen waren er gemiddeld 9.3 medewerkers: hoogste opkomst van 15 en laagste 3.

Leden
Betrokken vrijwilligers worden uitgenodigd om lid te worden van de Vereniging.
We hadden in 2020 36 leden, een stijging van 14 t.o.v. 2019. Er is één algemene ledenvergadering
geweest op 19 februari 2020. In de algemene ledenvergadering werd het inhoudelijke en financiële
jaarverslag besproken en het jaarplan en begroting goedgekeurd. Tevens werd het bestuur gekozen.
Op de algemene ledenvergadering waren 11 leden aanwezig.

Coördinatie
In 2020 werd de coördinatie weer gedaan door bestuursleden en vrijwilligers, samen zeker 8
mensen. De dag-coördinator stuurt de vrijwilligers aan, houdt het logboek bij waarin genoteerd
wordt wat er geoogst kan worden en wat er geoogst is, welke werkzaamheden er in de tuin verricht
moeten worden en wat er daadwerkelijk is gedaan. Eveneens houdt de coördinator bij welke
vrijwilligers er waren en hij of zij noteert de contactgegevens van eventuele nieuwe vrijwilligers.

2. Publiciteit en website
Er is dit jaar 4 keer een artikel geweest in de buurtkrant met algemene informatie over de
Voedseltuin en evenementen.
Er zijn foto’s van de tuin gemaakt voor de tentoonstelling “Amsterdam in Coronatijd” in het
Amsterdam Museum.
De volgende televisieopnames zijn er gemaakt:
- AT5: “Hoe ga je zuinig om met voedsel”
- NET5 : “wat eten we vandaag”
De website voedseltuinijplein.nl wordt regelmatig bijgehouden door vrijwilligers. Op de website staat
de algemene informatie over de tuin, de agenda en er worden regelmatig blogs gepost met onder
andere aankondigingen van activiteiten en verslagjes daarvan. Zie voor gedetailleerde verslagen van
de evenementen en foto impressies de website: www.voedseltuinijplein.nl

Voorts wordt er regelmatig gepost op Facebook (615 mensen “vinden het leuk” en 642 “volgers”) en
Instagram (298 volgers) en worden alle evenementen ook bekend gemaakt via Social Media.
In 2020 zijn er eveneens 10 Nieuwsbrieven verzonden met actuele informatie over de tuin en
aankondigingen van workshops en evenementen.
De Nieuwsbrief gaat naar iedereen die interesse heeft in de tuin, vrijwilligers, vrienden en leden.
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In december 2020 hebben 400 geïnteresseerden de Nieuwsbrief ontvangen, een stijging van 84 t.o.v.
januari 2020.

3. Samenwerken en externe contacten
Voedselbank
De samenwerking met de Voedselbank verliep wederom goed en soepel in 2020.
De start van de werktijd op de woensdagen was een groot deel van het jaar om 13.00 uur. In de
zomer is dit, vanwege de grote oogst en het eerder ophalen van de kratten door de Voedselbank,
vervroegd naar 12.00 uur. Op 29 woensdagen zijn er totaal 270 kratten groente opgehaald door de
Voedselbank. Dat zijn 80 kratten meer dan in 2019!

Het Leefkringhuis
De Voedselbank is onderdeel van het Leefkringhuis. Zij heeft € 800 beschikbaar gesteld voor de
Voedseltuin. Het bedrag is gebruikt als bijdrage voor de aanschaf van de koude bak, waarmee er al
vroeg in het seizoen een grote opbrengst naar de Voedselbank kon worden gebracht.
Er is 2x keer overleg geweest over de samenwerking en de mogelijke verhuizing van het uitgiftepunt
Adelaarsweg naar elders.

Resto van Harte
De samenwerking met Resto van Harte verloopt goed. Eenmaal per week worden er groenten
opgehaald t.b.v. Huis van de Wijk de Meeuw en De Valk.
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IJpleinschool en Kinderdagverblijf De Nachtegaal
De contacten zijn goed. Helaas zijn er vanwege de pandemie geen activiteiten georganiseerd.

Stichting Doen
Stichting Doen is in 2020 een pilot “voedselversnellers” begonnen ter ondersteuning van sociale
ondernemers op het gebied van duurzame voedselproductie, m.n. advies op het gebied van
organisatieontwikkeling. De Voedseltuin heeft zich hiervoor opgegeven en was uitverkoren om deel
te nemen aan het ondersteuningstraject.
Er is door Stichting Doen advies/ondersteuning gegeven op gebied van: fondsenwerving,
organisatie/coördinatie en communicatie. Daarnaast is er een budget van € 4500 beschikbaar
gesteld. In de bijlage is het eindrapport opgenomen.

Overige contacten
Vanuit het bestuur zijn de volgende bijeenkomsten bezocht / is er contact geweest met:
Gebiedsmakelaar Machtelt Kooijman Vrijwilligers Centrale Amsterdam
Platform Buurtgroen020
Regenbooggroep
Stadslandbouw Nederland
Platform Sixhavengebied
De Verbroederij
Groencoach Noord West
Urban Food Growers
De groene Noordmakers
Groeizaam
I love Noord
Mediamatic

4. Financiën
Er is een separaat financieel jaarverslag.
De Voedseltuin ontvangt geld van Vrienden van de Voedseltuin, leden en fondsen.
Er waren 36 leden en 12 vrienden die dit jaar samen € 388 hebben gedoneerd. Voor de fondsen zie
het financieel jaarverslag.
Subsidies: “Groen in de Wijk” (Noord) toegekend € 3070.
Het Leefkringhuis heeft € 800 gedoneerd.
Linda Speerstra Foundation heeft € 1000 gedoneerd t.b.v. het lustrum.
Stichting Marie Louise € 610
Oranjefonds NL Doet € 350
Stichting Doen € 2532
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5. De tuin
De aanleg van vaste bedden en het toewijzen van vak-coördinatoren was ook in 2020 succesvol! Na
evaluatie zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wie wat doet. De oogst was groter, er was meer
betrokkenheid, minder onkruid en de tuin zag er mooier uit!

Seizoenen en Oogst
Het voorjaar kende een lange, zeer zonnige periode. De warme zomer was niet zo extreem droog.
Met regenbuien en m.b.v. sproeien hebben we een geweldige vruchtbaar seizoen gedraaid!
270 kratten groente zijn naar de Voedselbank gegaan en bijna wekelijks een krat naar Resto van
Harte. Verder namen de vrijwilligers iedere week dankbaar iets mee naar huis.
Het totaal aantal porties groenten (voor 2 personen) was 4000, tegen 2500 in 2019.
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Kleine tuintjes
Het aantal tuintjes is verhoogd van 12 naar 14.
De doelstelling “Meer mensen uit de directe omgeving bij de tuin betrekken, meer sociale controle
op de tuin buiten de vaste werkuren” is meer dan behaald.

De Bijen
We begonnen het jaar met twee volken. Een sterk en één zwak. Er waren dit jaar geen zwermen. Een
volk heeft ons nog 8 kilo zomerhoning geleverd. Uiteindelijk zijn de twee volken samen gevoegd tot
één volk.

Compost
De compostverwerking is in 2019 opnieuw ingericht. Er zijn aparte vakken voor resp. snel-middellangzaam verterende groenten/takken enz. In 2020 hebben we de eerste gecomposteerde berg over
de bedden kunnen verspreiden.
De grote groep (nieuwe) vrijwilligers hebben afgelopen jaar regelmatig uitleg gekregen over hoe om
te gaan met groenafval.

Onderhoud
De volgende klussen zijn dit jaar aangepakt:
 Het plaatsen van de koude bak
 Verplaatsen van het waterpunt naar het centrum van de tuin
 Het maken van een regenafdakje bij de kas
 Vervanging van hoofdpad

Dieren in de tuin
Als je terugkijkt naar het jaarplan zijn er een aantal dingen die we van plan waren. Eén daarvan was
het onderzoeken hoe we de tuin nog vriendelijker voor dieren kunnen maken.
We hebben een gesprek gehad met de stadsecoloog van Amsterdam Noord. Hij kwam op bezoek en
vond dat we al heel veel hadden gedaan, zoals de heggen en de ruige hoop. Ook de zonnebloemen
en kaardenbollen vond hij goed. Wij vertelden dat meesjes en putters de zaadjes allemaal hebben
opgepeuzeld.
We hebben ook wolhandkrabben in de tuin gevonden. Die kruipen ‘s nachts uit het IJ.
Hij gaf nog tips over nestgelegenheid voor egels en salamanders. Ook mogen de heggen wat breder
zodat kleine vogels er veilig in kunnen nestelen.
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6. Scholing in de tuin
Workshops
Er waren vijf workshops in 2020 gepland waarvan er, vanwege het Coronavirus, alleen de eerste 2
hebben plaatsgevonden:
Teeltplan 2020 maken op 14 december 2019
Workshop Snoeien op 29 februari
Workshop Koken met Wilde Kruiden op 28 maart
Workshop Geneeskrachtige Planten op 27 juni
Workshop insecten 30 juni

Excursies
Er is geen excursie georganiseerd.

Cursus moestuinieren
Er is een prachtig en duidelijk cursusboek gemaakt om nieuwe vrijwilligers te scholen over
moestuinieren. Er zijn 24 boeken verkocht aan zowel nieuwe als andere geïnteresseerde vrijwilligers.
7 Cursisten zijn geslaagd voor theorie en praktijk.

Informatieborden
Er zijn bordjes gemaakt met als doel om achtergrondinformatie te geven over groente kweken en de
werkwijze in de tuin. Begin 2021worden de borden geplaatst.

7. Speciale dagen en feesten
Onderstaande activiteiten zijn helaas niet doorgegaan:
- NL Doet – 13 maart
- Plantjesmarkt – 9 mei.
- Viering 5 jarig bestaan Voedseltuin IJplein
- Buurt-/zomerfeest
- Burendag 19 september

Kerstborrel – 19 december
Voor de vrijwilligers werd het jaar afgesloten met een informele kerstborrel in de tuin.
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Namens het bestuur:
Annemarie Verschoor (voorzitter)

Wil Meerkerk (secretaris)

Louise van Delden (penningmeester)

Gunter Schwandt (algemeen bestuurslid)

Joke Hartmans (algemeen bestuurslid)

De Voedseltuin is in 2020 mede mogelijk gemaakt door:

LINDA SPEERSTRA FOUNDATION

leefkringhuis-noord
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Bijlage: Eindrapport Stichting Doen
Eindrapportage Voedselversneller DOEN en verantwoording
In dit coronajaar kwam dit project voor de Voedseltuin IJplein als geroepen. Omdat veel van
onze groepsactiviteiten niet door konden gaan was het goed om de interne organisatie te
verbeteren en enkele blijvende verbeteringen aan de tuin uit te voeren.
Per punt even kort de resultaten:
Bestuur versterken
We hebben geleerd hoe we nieuwe bestuursleden kunnen zoeken. Er hebben zich
verschillende mensen gemeld. In februari wordt een nieuw bestuur gekozen. Daarnaast
hebben we de bestuurstaken geanalyseerd en bekeken welke kunnen worden ondergebracht
bij niet-bestuursleden. Inmiddels zijn verschillende taken bij enthousiaste en deskundige
vrijwilligers ondergebracht.
Het aantal tuincoördinatoren is uitgebreid, ook door andere zoekmethoden. Daarnaast hebben
we ook hier taken in kleinere stukken gehakt, waardoor het makkelijker is de
verantwoordelijkheden over meer mensen te verspreiden.
Advisering en uitvoering communicatie
We hebben samen met een adviseur een koers gekozen om onze doelgroepen te benaderen.
Er wordt een communicatiekalender gemaakt waardoor de verschillende contactmomenten
worden vastgelegd. Momenteel wordt eraan gewerkt om de daarbij behorende formulieren,
brieven en infosheets te maken.
De website is onder de loep genomen. De Nieuwsbrief heeft een nieuw uiterlijk gekregen. De
adressenbestanden worden beter beheerd.
Nieuwe vrijwilligers geven en krijgen uitgebreide informatie. Er is een coördinatorenapp
gemaakt om elkaar goed te kunnen informeren.
Er wordt beter voldaan aan de privacy-vereisten.
Eind september hielden we een workshop om te komen tot een werkbare
communicatiebenadering per doelgroep. Uitkomst van de workshop was niet alleen het
ontwikkelen van de ideeën die hierboven deels genoemd zijn maar ook om de waarde van de
tuin voor de verschillende doelgroepen duidelijker in kaart te brengen.
Wat maakt de Voedseltuin IJplein zo bijzonder?
We verbouwen voedsel op verantwoorde,
De opbrengst gaat naar de Voedselbank en
biologische wijze.
Resto van Harte.
“Alles is in evenwicht.” “Met respect voor
“Topkwaliteit groente voor mensen die het
de omgeving, de grond en de dieren.”
erg goed kunnen gebruiken.” “Zo’n mooi
goed doel om voor te werken.”
De tuin is een fijne werkplek.
Het is een prachtige plek om te zijn, te zitten,
“Je hoort weer ergens bij, je vraagt aan
te wandelen en te spelen.
elkaar hoe het is.” “juist nu ik mijn gewone
“Aan het IJ, met die wolken, die luchten!”
werk niet kan doen is dit zo fijn!”
Je kunt er leren over hoe voedsel verbouwd
Het is een plek van verbindingen.
wordt. “ik ging hier werken omdat ik een
“Ik vind het super om met een Turkse vrouw
moestuintje kreeg en wilde leren tuinieren.”
recepten uit te wisselen hoe we spinazie
Educatieve projecten met kinderen.
bereiden.”
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Advies fondsenwerving
Een gesprek hierover leidde tot het inzicht dat het voor de toekomst van de tuin beter is aan
structurele inkomsten te werken. De mogelijkheden zijn in kaart gebracht en lijken voldoende
te kunnen opleveren. Fondsen worden alleen aangeschreven als er bijzondere projecten zijn.
Lesprogramma ontwikkelen
Er is een cursusboek gemaakt om in coronatijd toch les te kunnen geven aan nieuwe
vrijwilligers. Dit blijkt zeer op prijs te worden gesteld. Er zijn ca 20 cursisten, de eerste zes
zijn geslaagd voor theorie en praktijk.
Informatieve bebording
Een systeem met achtergrondinformatie over groente kweken en de werkwijze in de tuin is
klaar. Onderdeel daarvan is een klein speelhuisje voor kinderen met daarin informatie over de
dieren die in de tuin voorkomen. Daarnaast zijn er bordjes om bij de verschillende planten te
plaatsen.
Cliënten van de voedselbank aantrekken om naar de tuin te komen.
Dit moeilijke onderwerp hebben we nog eens goed bekeken. Eerdere pogingen hebben weinig
resultaat gehad. Daarnaast hebben we niet de mogelijkheden om mensen met een rugzakje te
begeleiden. We hebben gekeken wat wel kan, dat is het ontvangen van mensen met een buddy.
Daarover hebben we gesprekken gevoerd met twee organisaties. Vermoedelijk is er door de
corona nog geen uitvoering aan gegeven.
Ook de plannen voor workshops zijn vanwege corona niet doorgegaan.
Wel kunnen we meer informatie geven aan de klanten van de voedselbank door verpakkingen
te voorzien van etiketten met bereidingsvoorschriften.
Verfraaiing van de tuin
We hebben wat kleurrijke planten en veel verwilderbollen geplant.
De bedoeling is om meer mensen te trekken. Niet iedere wandelaar is in groente
geïnteresseerd.
Een idee om de tuin te verfraaien met kunst hebben we besproken met de gemeente. Onze
conclusie is dat we het moeten zoeken in het aanbrengen van objecten van natuurlijke
materialen. Daar werken we nog aan.
Financiële verantwoording
De Stichting DOEN heeft ons 4500 euro beschikbaar gesteld voor de volgende punten:
-

coaching 1000 euro (is niet via ons afgerekend)
Uitvoering en advisering communicatie begroot 1000, uitgegeven ca 1000 euro
Advies fondsenwerving , begroot 500, afgerekend via algemene coaching
Lesprogramma , begroot 500, uitgegeven 300, (cursusboek 200 en printer voor
etiketten 100).
Inforoute: begroot 1000 euro, uitgegeven ca 1000
Kleurrijke planten en bollen, begroot 500 euro, uitgegeven 180.

Louise van Delden 21 november 2020
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