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Algemeen
We hebben in het komende jaar een aantal belangrijke doelen, sommigen daarvan zijn niet
nieuw maar daarom niet minder belangrijk.
1. We willen met de beschikbare vrijwilligers in de tuin een zo optimaal mogelijke oogst
realiseren voor de voedselbank.
2. We willen vrijwilligers aan de tuin te binden o.a. door verantwoordelijkheid te geven voor het
onderhoud van delen van de tuin en ervoor zorgen dat dat goed verloopt.
3. We zoeken naar een meer vaste bronnen van inkomsten.
4. We willen de tuin beter geschikt maken voor meer wilde planten en dieren.
5. We stellen de viering van het lustrum als vereniging nog een jaar uit. Maar denken daar wel
al over na.
In de plannen voor 2021 vinden jullie voorstellen waarmee we hopen die doelen te bereiken.

De vereniging
Vrijwilligers: Al het werk in en rond de tuin gebeurt door vrijwilligers. In 2020 kwamen veel
nieuwe vrijwilligers naar de tuin en we willen hen een welkom gevoel blijven geven. We
overhandigen elke nieuwe vrijwilliger een blad met informatie over de tuin en vragen om
gegevens te noteren zodat we contact met ze kunnen onderhouden. We besteden aandacht
aan de binding van nieuwe vrijwilligers o.a. d.m.v. de moestuin cursus en door hen te vragen
zich bij een werkgroepje aan te sluiten. We vragen vrijwilligers regelmatig naar hun wensen en
ideeën en verwerken die in nieuwe plannen. We blijven adverteren bij de Vrijwilligers Centrale
en op sociale media.
Leden: We vinden het vanzelfsprekend dat vrijwilligers ook lid worden. Dit laten we in de
berichtgeving naar de vrijwilligers weten. We organiseren 1 Algemene Ledenvergadering in
februari.
Bestuur: We streven naar 7 bestuursleden. Het bestuur komt ongeveer 10 x per jaar twee uur
bij elkaar op een geschikt tijdstip. 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
onkostenvergoeding van €20 per jaar.

Samenwerking en externe contacten
Gemeente Amsterdam: Met gebiedsmakelaar Machtelt Kooijman over allerlei zaken rondom
de tuin.
Gemeente Amsterdam - Groen in de buurt: Uit dit potje vragen we dit jaar weer een subsidie
aan.
Het Leefkringhuis: We blijven met hen samenwerken. Doel is de klanten van het leefkringhuis
met de tuin en gezonde groente kennis te laten maken. We zullen dat doen door de vrouwen
van de buurtkamer uit te nodigen om in de tuin groente te komen oogsten voor hun vrijdagse
kookmiddag.
Voedselbank: We houden de plannen voor een eventuele verhuizing van de voedselbank
nauwgezet in de gaten. We blijven werken aan een goede verpakking en instructies voor
verwerking. We houden goed in de gaten welke groentes goed aftrek vinden bij de voedselbank
klanten.
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Huis van de Wijk De Meeuw: We houden contact.
Resto Van Harte: De kok van Resto komt op woensdag en evt. maandag wat oogsten. We
zullen ze vragen om op onze feestjes mee te doen.
IJpleinschool: We geven groepen leerlingen onder begeleiding altijd gelegenheid om de tuin in
te gaan en daar wat te doen.
Kinderopvang De Nachtegaal: Wij zullen ook hen stimuleren regelmatig de tuin bezoeken.
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 krijgen de ruimte in de Nachtegaalstraat
voor niets, maar moeten hem wel delen met anderen en Eigenhaard zelf.
Buurtgroen 020: We dragen bij en maken gebruik van dit platform.
Met organisaties die zich bezighouden met stadslandbouw en aanverwante zaken
onderhouden we contact door hun bijeenkomsten te bezoeken en/of door ze uit te nodigen in de
tuin.

Publiciteit
Er is een communicatie werkgroep gevormd die zorgt voor regelmatige berichtgeving over de
tuin op de website, Facebook, Instagram en in de nieuwsbrief. Zij maken een jaarkalender
die het makkelijker maak de standaardberichten op tijd te versturen. Een bestuurslid onderhoudt
nauw contact met deze werkgroep.
We zorgen dat we minstens één keer per jaar in het buurtkrantje komen en dat we in het
informatiemateriaal van de gemeente staan.

Fondsenwerving
Nieuwe Donateurs: We gaan na of we bedrijven in de buurt kunnen vragen om een bijdrage.
Misschien kan MAEX, waarbij wij sinds 2020 ingeschreven staan, daarbij helpen.
Vrienden/Donateurs: Nodigen we minstens één keer per jaar uit voor een feest en we sturen
hen de nieuwsbrief. We nodigen hen in december (met een nieuwjaarswens) uit voor nieuwe
ondersteuning in 2022. We denken na over een andere vorm van dankbetuiging, zoals een
groentepakket o.i.d.
We vragen vrijwilligers om Vrienden te werven en zullen bij verschillende gelegenheden
mensen oproepen om de tuin als Vriend te ondersteunen.
Oranje Fonds: We vragen een bijdrage aan voor een NL Doet.
Gemeente Amsterdam - Groen in de buurt: We doen een aanvraag voor het onderhoud van
de tuin in 2021. In principe en zo mogelijk dezelfde aanvraag als die voor 2020.
Leefkringhuis: We vragen het leefkringhuis om een vaste bijdrage van 50 euro per maand om
kosten die samengaan met het verwerken van de oogst te dekken.
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Andere (feestelijke) activiteiten (als de Corona maatregelen dat toelaten)
Voorjaarsfeest:

NL Doet-werkdag met feestelijk tintje.

Plantjesmarkt:

We verkopen ook dit jaar weer zelfgekweekte plantjes in mei. We nodigen
dan ook mensen uit die kamerplantstekjes verkopen.

Midzomerfeest:

Een echt feest samen te organiseren met Springlevend Noord net als het
afgelopen jaar (voor de echte zomervakantie). Met muziek uit de buurt.

Oogstfeest/
Burendag:

Burendag is een werkdag met feestelijk tintje waarop we de directe buren
van de tuin vragen het koken te organiseren.

Lustrum:

Omdat onzeker is welke activiteiten in 2021 zijn toegestaan i.v.m. Corona
en omdat een flink deel van de doelen die we met het symposium hadden
zijn verwezenlijkt stellen we de viering van het lustrum uit naar 2022. Het is
dan 10 jaar geleden dat de tuin werd aangelegd. Tijdens dit jaar denken we
wel alvast na over de vorm van die viering.

Kennisoverdracht
Tuin “vergaderingen”: Deze houden we als dat nodig is op woensdagmiddag tijdens of
aansluitend aan de theepauze. De coördinator, een bestuurslid of een andere vrijwilliger
bespreekt de stand van zaken. We noteren dat in het logboek.
Workshops: We organiseren een aantal workshops. Die workshops kunnen worden gegeven
door externe deskundigen maar ook door vrijwilligers zelf. Voorbeelden: Teeltplannen maken
(heeft al in dec 2020 plaatsgevonden), Hoe werkt de composthoop, Eetbare wilde planten in de
tuin, Geneeskrachtige planten in de tuin, Insecten, enz.
Ook in 2021 willen we excursies voor vrijwilligers organiseren naar andere groentetuinen.

Organisatie van het werk in de tuin
Vaste werkdagen en -tijden: We organiseren op dinsdag, woensdag en zaterdag werktijden
van ongeveer 3 uur.
Coördinatie: 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.
Logboek: Dit is hét communicatiemiddel tussen de coördinator en de verantwoordelijken van
de vakken. In het logboek wordt bijgehouden welke klussen er gedaan kunnen worden en wat
er voor wie geoogst kan worden.
Vrijwilligers die verantwoordelijkheid dragen voor een vak zetten werkzaamheden in hun vak in
het logboek. De coördinator voert uit wat in het logboek staat en laat geen klussen uitvoeren in
de vakken zonder overleg met de verantwoordelijken.
In het Logboek zit ook een lijst 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.
Teeltplan: Hierin houden we rekening met het wisselen van de vakken en de behoefte van de
afnemers. We denken aan 75% puur gericht op afname door de voedselbank en daarnaast
25% gewassen die het voor de vrijwilligers interessant maken. We proberen ook zoveel
mogelijk vroege en late oogst te hebben, bijv. door gebruik van de koude bak.
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De tuin
Vaste bedden: We handhaven en onderhouden de vaste bedden en zorgen dat er niet over de
bedden gelopen wordt.
Gebruik van Plastic: We beperken het gebruik zoveel mogelijk.
Mest: We gebruiken dit jaar mestkorrels.
Compost: Dit gebruiken we van eigen productie.
Water: We hebben een waterbassin achter de kas. We stimuleren het gebruik van deze
voorraad. We besteden aandacht aan het zo efficiënt mogelijk met het water omgaan. We
blijven op zoek gaan naar andere manieren van waterbehoud.
Biologische bestrijding: We experimenteren met mengteelt en met het gebruik van
bijvoorbeeld brandnetelgier tegen luis en knoflookgier ter bescherming tegen de koolvlieg.
Bloemen: We leggen ook dit jaar weer een perk aan met eenjarige bloemen en een perk met
rozen en Dahlia’s Er is veel belangstelling voor die bloemen, dus waar het kan zoeken we
plaats voor die bloemen.
Voorzaaien: Omdat is gebleken dat voorzaaien in de kas een beter resultaat oplevert streven
we dit na.
Borden: Nieuwe bordjes en borden met informatie zullen geplaatst worden. We zoeken na
welke fruitsoorten in de tuin staan en zorgen voor naambordjes.
Natuur in de tuin: In de afgelopen jaren zagen we het aantal bijzondere en planten en dieren
toenemen. We willen de biodiversiteit nog verder vergroten. We voeren de tips uit die de
stadsecoloog ons gegeven heeft: verbreed de heggen, laat uitgebloeide planten met zaad
staan, zorg voor genoeg takkenhopen, maak een op en afrit in de vijver.
Paden: We maken de rest van het hoofdpad tussen de bedden af met beschoeiing, worteldoek
en snippers zoals we eind 2020 zijn begonnen.
Kleine Tuintjes: In 2021 zullen we weer een aantal kleine tuintjes aan mensen uit de buurt in
gebruik geven. De regels hieromtrent staan in een apart stuk beschreven.
Kas: Omdat de druif over de kas groeit en de bomen rond de kas hoger geworden zijn is extra
zonwering niet nodig. De kas is daardoor ook minder geschikt voor teelt van gewassen. We
gebruiken hem voor het voorkiemen, voor opslag en hopelijk snel weer voor gezelligheid.
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Inschrijflijst taken
Taak

Naam

Naam

Coördinatie Kleine Tuintjes
Communicatie werkgroep
(website, nieuwsbrief, social
media)
Zomerfeest
Plantjesmarkt
Excursies
Vrijwilligers zaken
Groente vak
verantwoordelijken
Peul
Blad
Wortel
Kool
Vrucht
Aardappel /groenbemester
Beplanting Kas
Kruidentuin
Vaste en meerjarige
planten
Contact
Leefkringhuis/Voedselbank
Contact Resto Van Harte
Contact
IJpleinschool/Kinderopvang
Workshops 2021
Financiën
Fondswerving
Regeling coördinatie
Opruimen en bevoorraden
Nachtegaalstraat
Onderhoud en aanschaf
gereedschap
Logboek bijhouden
zaai instructies in logboek
bijwerken
Lustrum voorbereidingen
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