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Algemeen 
De Stichting Voedseltuin Boxtel en omstreken, hierna te noemen de Voedseltuin, is opgericht op 11 
september 2015. De Voedseltuin is een professioneel bedrijf, gerund door louter vrijwilligers. 2021 
was het vijfde seizoen waarin door de vrijwilligers van de Voedseltuin verse groente en klein fruit is 
geteeld en geoogst.   
De stichting Voedseltuin Boxtel en omstreken heeft een drietal hoofddoelstellingen, te weten:  

• professioneel voedsel produceren voor klanten van de Voedselbank 

• bieden van kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

• educatie en het vergroten van samenwerking in wijken en buurten 

  
De Voedseltuin maakt gebruik van twee teeltpercelen van het terrein van ‘ De Kleine Aarde’ in 
Boxtel: het Doolhofperceel en het Ecoperceel. Het eerste perceel, het Doolhofperceel is in mei 2017 
in gebruik genomen en sindsdien actief als Voedseltuin. Het Doolhofperceel is voorzien van een 
kastanje hekwerk, compleet gemaakt met een prachtige toegangspoort. In 2017 zijn de eerste 
oogsten gerealiseerd en aan de Voedselbank overhandigd. Het tweede perceel, het Ecoperceel is na 
de zomer van 2017 in orde gemaakt door de gemeente Boxtel en is sindsdien – na enkele 
bewerkingen - in het voorjaar van 2018 ook in gebruik als Voedseltuin.  
 
Ter bevordering van de biodiversiteit en om ziekten en plaagdier plagen op de beide percelen te 
voorkomen kiest de Voedseltuin er nadrukkelijk voor om ‘de randen’ van het VT-terrein op 
ecologische wijze te beheren. Naast de afgeschermde teeltbedden op het Doolhof- en het 
Ecoperceel maakt de VT ook gebruik van diverse facilitaire ruimtes en voorzieningen nabij de 
teeltpercelen. Deze voorzieningen zijn cruciaal voor het telen van onze groenten en voor de 
vrijwilligers om de daarvoor benodigde werkzaamheden uit te voeren. Denk aan: pipowagen, 
toiletblok, compostbakken, zeecontainer, werf voor zowel champost als natuurcompost, veldschuur 
met koeling, pompschuur met pomp/beregeningsinstallatie inclusief hydranten.    
  
De Voedseltuin oogst ook op andere biologische tuinderijen en maakt vervolgens op de daartoe 
ingerichte werkplekken op De Kleine Aarde grote hoeveelheden groenten schoon, slaat grote 
hoeveelheden op in de veldschuur/koeling om gedoseerd naar de Voedselbank uit te leveren. Denk 
aan: pompoenen, boerenkool, goudrenetten, uien, tomaten, prei, paprika en rode bieten. De koeling 
van de  Voedseltuin fungeert als ‘achtervang’ voor de koeling van de Voedselbank Boxtel en 
omstreken.  
 

Voor het uitoefenen van haar activiteiten is de Voedseltuin geheel afhankelijk van subsidies en 
giften. De Voedseltuin Boxtel eo is ingeschreven bij de KvK onder nummer 64205134. De 
Voedseltuin heeft de ANBI status. Sponsoren kunnen daarmee hun donatie in mindering brengen op 
hun belastbaar inkomen, onder de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. 
 
Organisatie en bestuur van de Voedseltuin 
De organisatie kent drie lagen: bestuur, tuinleidersteam en tuinwerkers. De organisatie van de 
Voedseltuin De Kleine Aarde is in handen van het bestuur. Het bestuur bestond in 2021 voor het 
overgrote deel uit vijf personen:  Peter van As (voorzitter), Jan Boogers (secretaris), René Dankers 
(penningmeester), Jan Balk (bestuurslid) en Tanja Kliphuis (bestuurslid). Eind september/begin 
oktober 2021 heeft Jan Boogers afscheid genomen van het bestuur van de Voedseltuin. Zijn rol als 
secretaris wordt met ingang van oktober 2021 ingevuld door Tanja Kliphuis. Jan Balk is de 
verbindende man tussen de Voedselbank en de Voedseltuin.  
 
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen honorarium of loon in enigerlei vorm; 
alleen gemaakte onkosten worden vergoed. Deze regeling is statutair vastgelegd. We vinden het 
belangrijk dat alles wat we doen transparant en verantwoord is. Dat geldt voor ons inhoudelijke en 



financiële beleid en ook voor de benoeming van bestuursleden. Dit is vastgelegd in onze statuten. 
Het bestuur van de stichting gedraagt zich naar de geest van de regelingen inzake ‘good 
governance’, die in het maatschappelijk domein van toepassing zijn, op een wijze die past bij de 
schaalgrootte van de stichting.  
 
Het bestuur zet de lijnen uit, bewaakt het financiële beleid en zorgt dat de Voedseltuin een gezonde 
stichting blijft. Het bestuur heeft geheel 2021 gefunctioneerd conform de structuur zoals hierboven 
beschreven. Het bestuur heeft in 2021 de UBO registratie succesvol afgerond. De uitvoerings- en 
ondersteuningsorganisatie is ‘lean and mean’. De Voedseltuin werkt uitsluitend met vrijwilligers, 
niemand ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden op de tuin. We hebben vaste 
vrijwilligers die wekelijks verschillende dagen op de tuin werken. De vrijwilligers op de tuin worden 
begeleid en ondersteund door onze tuinleider Maria van den Hoogen en ons tuinleidersteam, die 
verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse reilen en zeilen op de tuin.  
 
De Voedseltuin Boxtel is vanaf het begin van de corona pandemie in 2020 bestempeld als een vitale 
organisatie. Sluiten van de Voedseltuin was gezien de hoofddoelstelling van onze Stichting, het 
professioneel produceren van verse groente en fruit voor de Voedselbank geen optie. Net als in 
2020 zijn we ook in 2021 door de tomeloze inzet en gedrevenheid van ons tuinleidersteam, 
vrijwilligers en partners erin geslaagd om de productie en levering op niveau te houden. Door 
aanpassing van het teeltplan zijn we er dit jaar zelfs in geslaagd om tot laat in het jaar verse groente 
te leveren aan de Voedselbank. 
 
Financiën 
Onze jaarlijks terugkerende uitgaven bedragen ca. € 15.000. Deze uitgaven financieren wij vanuit 
donaties van fondsen en  particuliere giften . Op deze website staat een lijst van de ondersteunende 
partijen. Zowel voor kleine als grote giften zijn wij zeer erkentelijk. De belangrijkste exploitatie 
uitgaven betreffen zaaigoed, de aankoop van groenteplantjes, onderhoud en tuinspullen (schoffels, 
kruiwagens etc). Grote investeringen zijn er in 2021 niet geweest nadat we in de beginjaren jaren 
juist veel geïnvesteerd hebben. Voor 2021 hadden wij een investering in een koude kas op de 
planning staan. Voor de financiering daarvan is in 2021 door de vrijwilligers de crowdfundingsactie 
Krap bij Kas georganiseerd. We merken dat ons project en de Krap bij Kas actie op veel sympathie in 
de samenleving kan rekenen en dat we daardoor vele mooie en bruikbare donaties en giften hebben 
mogen ontvangen.  Vergunning voor de bouw is aangevraagd en verkregen. De bouw en 
ingebruikname van de kas is verplaatst naar begin 2022. 
  
Tenslotte kunnen wij melden dat wij boekjaar 2021 met een bescheiden positief resultaat hebben 
afgesloten. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u graag naar de jaarrekening 2021 die 
elders op onze website is gepubliceerd. Het bestuur heeft het jaarverslag en jaarrekening 2021 
vastgesteld op 8 juni 2022. 

Communicatie 
De website www.voedseltuinboxtel.nl plus het e-mail adres info@voedselbankboxtel.nl zijn de 
meest gebruikte communicatiemiddelen om het publiek te informeren en om potentiële vrijwilligers 
te attenderen op het verrichten van werkzaamheden bij de Voedseltuin. Dit geldt ook voor Facebook 
dat steeds belangrijker wordt om te communiceren naar het publiek en ook onze eigen vrijwilligers. 
Daarnaast kunnen we via dat instrument mensen bedanken, in het licht zetten en bijzondere 
resultaten of overwegingen met onze volgers delen. Periodiek leveren we ook artikelen aan bij de 
plaatselijke en regionale pers. De goede relatie met deze plaatselijke en regionale uitgaven zijn voor 
ons in het afgelopen jaar opnieuw zeer waardevol gebleken. 

 


