Vereniging VOEDSELTUIN IJPLEIN
Samen voedsel verbouwen voor sociale projecten
JAARVERSLAG 2021
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Voorwoord
2021 was het zevende levensjaar van de Vereniging die geheel uit vrijwilligers bestaat. Wederom een
bijzonder jaar vanwege van het Corona-virus. Enkele geplande activiteiten en workshops hebben
daardoor ook in 2021 geen doorgang kunnen vinden. Positief is dat, naast de grote groep trouwe
vrijwilligers, opnieuw weer veel mensen de tuin hebben weten te vinden en zich aangemeld hebben
als vrijwilliger. Dit heeft 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 2021 werd het bestuur gevormd door:
Annemarie Verschoor
Wil Meerkerk
Louise van Delden
Gunter Schwandt
Alma van Brug
Arnold van der Valk
Marisa Luijks

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

Het bestuur van de vereniging werd gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van
23 februari 2021.
Het bestuur is in 2021 11 maal bijeen gekomen.
Punten die in de bestuursvergaderingen aan de orde zijn geweest: de coördinatie van de tuin,
communicatie (website, nieuwsbrief, social media), contact met de buurt, vrijwilligers, organisaties,
fondsenwerving, toezien op de begroting, gang van zaken in de tuin algemeen én in Coronatijd,
nieuwe wet “bestuur en toezicht rechtspersonen”, stroomlijnen van ideeën van vrijwilligers en
vervanging bestuursleden.

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

Communicatie
Coördinatie kleine tuintjes
Financiën
Fondsenwerving
Vrijwilligerszaken
Contact Leefkringhuis/Voedselbank
Contact Resto van Harte
Contact IJpleinschool/Kinderdagverblijf
Regeling coördinatie
Workshops
Plantjesmarkt
Groenvak-verantwoordelijken
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 2021 zijn er 40 nieuwe vrijwilligers gestart, m.n. in de maanden maart/april en augustus.
15 kwamen er uit Noord en 25 van over ’t IJ.
De helft hiervan bleef in meer/mindere mate actief, de anderen waren slechts 1 á 2 keer aanwezig.
In totaal zijn er 99 unieke personen (2020 87) actief in de tuin geweest in verschillende
aanwezigheidsfrequentie: 29 die 1 keer, 41 die 2 tot 20 keer en 3 die 50 of meer keren in de tuin zijn
geweest.
Er waren ongeveer 12 vrijwilligers die vrijwel wekelijks in de tuin werkten en daarnaast ook andere
taken op zich namen zoals organiseren van de 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 en meer

2021
99

2020
87

2019
64

29
28
13
14
10
2
3

24
30
18
5
2
2
6

28
17
4
7
2
4
2
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Op de volgende dagen is er in 2021 gewerkt:
dinsdag
: van 26 januari t/m 14 december
woensdag
: van 13 januari t/m 15 december
zaterdag
: van 6 maart t/m 13 november
Totaal vrijwilligers op werkdagen
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
Totaal

2021
492
461
366
1319

2020
326
504
316
1146

2019
0
478
247
725

Gemiddeld aanwezig
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
Totaal

2021
10,5
9,4
9,9
10,1

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

2019
0
10,0
7,1
8,7

Op de dinsdagen waren er gemiddeld 10.5 medewerkers: hoogste opkomst 18 en laagste 3.
Op de woensdagen waren er gemiddeld 9.4 medewerkers: hoogste opkomst 16 en laagste 3.
Op de zaterdagen waren er gemiddeld 9.9 medewerkers: hoogste opkomst 18 en laagste 6.

Leden en vrienden
Betrokken vrijwilligers worden uitgenodigd om lid te worden van de Vereniging.
We hadden in 2021 63 leden, een stijging van 27 t.o.v. 2020. Er is één algemene ledenvergadering
gehouden op 23 februari 2021. 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 17 leden aanwezig.
Naast de leden waren er 50 vrienden, een stijging van 38 t.o.v. 2020.

Coördinatie
In 2021 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.
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In 2021 is er een bijeenkomst gehouden t.b.v. afstemming, richtlijnen enz. Ook is er een groepsapp
gemaakt.

2. Publiciteit en social media
Er is 3 keer een artikel geplaatst in de Wijkkrant Vogelbuurt/IJplein buurtkrant met algemene
informatie over de Voedseltuin en activiteiten.
In het Noord-Amsterdams Nieuwsblad is een interview met Annemarie geplaatst als vrijwilliger van
de maand.
NET5 heeft een televisieopname is gemaakt: “Wat eten we vandaag?”
De website van de Voedseltuin is in 2021 door vrijwilligers aangepakt: een nieuwe uitstraling, goede
verwijzingen en meer informatie. Een prachtig resultaat!
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 (641 mensen “vinden het leuk” en 641 “volgers”) en
Instagram (447 volgers). Alle evenementen worden ook bekend gemaakt via Social Media.
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In 2021 zijn er 11 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.
421 geïnteresseerden hebben de Nieuwsbrief ontvangen.
De werkgroep communicatie heeft zich ook gebogen over PR-activiteiten zoals het maken van
visitekaartjes voor de Voedselbank en Resto van harte en relatiegeschenken zoals een setje
ansichtkaarten van de Voedseltuin en een receptenboekje. Alle leden/donateurs hebben een setje
ansichtkaarten ontvangen.

3. Samenwerken en externe contacten
Voedselbank
De samenwerking met de Voedselbank verliep wederom goed en soepel in 2021.
De start van de werktijd op de woensdagen was een groot deel van het jaar om 12.00 uur. In de
zomer is dit, vanwege de grote oogst en het eerder ophalen van de kratten door de Voedselbank,
vervroegd naar 11.00 uur. Op 29 woensdagen zijn er totaal 280 kratten groente opgehaald door de
Voedselbank, 10 meer dan in 2020. Het gemiddeld aantal kratten per week is bijna 10, het record is
25 kratten op 25 augustus!

Het Leefkringhuis
De Voedselbank is onderdeel van het Leefkringhuis. Zij heeft € 600 beschikbaar gesteld voor de
Voedseltuin. Het bedrag is gebruikt als bijdrage voor verpakkingsmateriaal, zaden enz.
Er is 1x keer overleg geweest over de samenwerking. Medio 2021 is het uitgiftepunt van de
Voedselbank verhuisd naar de Rode Kruisstraat.
In september hebben vrouwen van het Leefkringhuis een bezoek gebracht aan de tuin. Na de
rondleiding is er een maaltijd genuttigd van producten uit de tuin.
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Resto van Harte
De samenwerking met Resto van Harte verloopt goed. Resto van Harte kookt op maan- en woensdag
voor ca 20 mensen in Huis van de Wijk de Meeuw en De Valk. Wekelijks worden er hiervoor porties
groenten opgehaald.

IJpleinschool en Kinderdagverblijf De Nachtegaal
De contacten zijn goed. Op dinsdagmorgen ontvangen we groepjes peuters met begeleiding uit het
naastgelegen kinderdagverblijf. Ze krijgen door een van onze vrijwilligers activiteiten aangeboden,
zoals zaaien, diertjes zoeken, fruit proeven etc.
De kinderen van de IJpleinschool krijgen natuur- en milieueducatie in de tuin.

Overige contacten
Vanuit het bestuur zijn de volgende bijeenkomsten bezocht / is er contact geweest met:
Gebiedsmakelaar Machtelt Kooijman
Groene Uitmarkt
Vrijwilligers Centrale Amsterdam
Buurthaven
Platform Buurtgroen020
Oost Indisch groen
Amsterdam Solidariteitsnetwerk
Jongerencentrum de Valk
Sexyland
VVE IJplein

4. Financiën
Er is een separaat financieel jaarverslag.
De middelen waren voldoende om alle activiteiten te financieren. Een bescheiden reserve is gevormd
om bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe grasmaaier te financieren en, op termijn, de kas te
vervangen.

5. De tuin
De beheerders van de vaste bedden hebben veel aandacht besteed aan de verzorging van de bedden
en het goed plannen van vroege- en late teelt waardoor de grond volop is benut. De oogst was groot,
er was meer betrokkenheid, minder onkruid.
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Seizoenen en Oogst
Het voorjaar was zonnig maar koud en, vooral in de maand mei en juni, erg nat. De zomer was
minder zonnig dan voorgaande jaren. Voor de tuin waren de weersomstandigheden zodanig dat we
een geweldige vruchtbaar seizoen hebben gedraaid!
280 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 4350, tegen 4000 in 2020.

Kleine tuintjes
Het aantal tuintjes is verhoogd naar 15.
De doelstelling “Meer mensen uit de directe omgeving bij de tuin betrekken en meer sociale controle
op de tuin buiten de vaste werkuren” is meer dan behaald.

De Bijen
De 2 bijenvolken hebben het jaar goed doorstaan. Er werd minstens één keer gezwermd maar die
werd niet gevangen. Het volk heeft ons 6 kilo zomerhoning geleverd. We streven naar 2 gezonde
volken in de tuin.
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Onderhoud
De volgende klussen zijn dit jaar aangepakt:
 Het plaatsen van de tarp naast de kas.
 Beschoeiing tussen paden/ gras en bedden, o.a. met inzet via NL Doet.
 De afrastering van de tuin is deels vervangen, een hek is vernieuwd en er zijn haagbeuken
bijgeplant.
 We hebben extra aandacht besteed aan het composteren. Een werkgroep heeft een advies
opgesteld over hoe het composteren in onze tuin het best kan worden gedaan. Vervolgens
zijn de adviezen opgevolgd.

6. Scholing in de tuin
Workshops
Onderstaande workshops hebben plaatsgevonden:
workshop snoeien in februari
workshop Geneeskrachtige Planten op 17 juli
workshop insecten op 21 augustus

Excursies
Er is één excursie georganiseerd: op de fiets naar Anna’s tuin in Amsterdam Oost. Het weer zat erg
tegen maar de bijeenkomst was zeer inspirerend.
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Rondleidingen
Om de buurt meer bij de tuin te betrekken, de drempel te verlagen, zijn er drie rondleidingen op
zondagochtend gehouden, nadat er in de buurt 400 flyers zijn verspreid. Op twee ochtenden goot
het van de regen en was de opkomst nihil; de derde was leuk. Het aantal belangstellenden was niet
talrijk maar wél zeer geïnteresseerd. Na het flyeren kwamen er meer individuele bezoekers in de
tuin. In 2022 zullen er weer drie rondleidingen worden gehouden maar met een andere vorm van
communicatie.
Het Amsterdams solidariteitsnetwerk heeft een fietstocht georganiseerd langs 6 tuinen in
Amsterdam waaronder de Voedseltuin IJplein waar het een rondleiding heeft gekregen.

Cursus moestuinieren
Er zijn 18 cursusboeken uitgegeven. De cursus moestuinieren is vanwege de coronaregels op schrift
aangeboden ter vervanging van mondelinge overdracht. Er hebben acht cursisten examen gedaan en
die zijn allemaal geslaagd.
Na het succesvolle cursusboek is er een aanvulling gemaakt waarbij op onderwerpen meer de diepte
wordt ingegaan.

Maatschappelijke stage
Begin mei zijn er 5 kinderen van klas 3 HAVO/VWO van Damstede geweest om hun maatschappelijke
stage te lopen.

Informatieborden
Begin 2021 zijn de informatieborden geplaatst. Doel: achtergrondinformatie te geven over groente
kweken en de werkwijze in de tuin.

7. Speciale dagen en feesten
Plantjesmarkt op 29 mei: geheel “Corona-proof” is de markt gehouden, zeer succesvol.
Vanwege Corona is het vieren van het lustrum, het buurt-/zomerfeest en de Burendag helaas niet
doorgegaan. Voor alle vrijwilligers is er in september een gezellige middag georganiseerd met hapjes
& drankjes en muzikale optredens van vrijwilligers.

Kerstborrel – 15 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)

Alma van Brug (algemeen bestuurslid)

Arnold van der Valk (algemeen bestuurslid)

Marisa Luijks (algemeen bestuurslid)
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De Voedseltuin is in 2021 mede mogelijk gemaakt door:

LINDA SPEERSTRA FOUNDATION

leefkringhuis-noord
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