
 

1 
 

 

Stichting Voedseltuin Overvecht 

Jaarverslag 2020 
Van betekenis in tijden van sociale afstand  
 
11 Maart 2021 

 

Stichting, doel en organisatie 

De stichting Voedseltuin Overvecht is in 2015 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan 

een duurzame, gezonde leefstijl waarin (arbeids)participatie en onderlinge verbondenheid 

centraal staan. De stichting doet dit door het exploiteren van een duurzame en lokale 

voedseltuin/buurttuin. De tuin is bedoeld als sociale ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en 

lokale ondernemers. Onder begeleiding van de tuincoördinator kunnen zij meewerken aan het 

verbouwen, planten en poten van kruiden, fruit, groenten, aardappelen, bloemen en planten. De 

opbrengst/oogst is deels voor de tuinders/vrijwilligers op de tuin en deels voor verkoop in de 

winkel of levering aan derden. 

De stichting haalt haar inkomsten naast de opbrengsten uit de tuin uit giften, sponsoring en 

fondsenwerving. 

De Voedseltuin Overvecht blijkt in 2020, het jaar van de corona-pandemie, van betekenis om 

mensen gelegenheid te bieden buiten actief te zijn, elkaar te ontmoeten, mét inachtneming van 

alle noodzakelijke maatregelen volgens de RIVM-richtlijnen. 

Verderop, onder “Nieuwe Initiatieven” vermelden wij een subsidie, die eind december door 

MAEX is toegekend om groentetuinen die elders in de wijk worden opgestart, daarbij te kunnen 

ondersteunen. Dit onderstreept nogmaals onze maatschappelijke betekenis, vandaar dat wij dit 

hier met gepaste trots vermelden.  Met t behulp van een instrument, een benaderingswijze, die 

MAEX hanteert, hebben kunnen berekenen dat de maatschappelijke waarde van Voedseltuin 

Overvecht een “tegenwaarde” van € 340.000,- oplevert. En dit voor een jaarlijkse basissubsidie 

van de Gemeente Utrecht/Buurtnetwerken van € 30.000,-. 

Opzet van dit jaarverslag 2020 

Achtereenvolgens  komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Het seizoen 2020 op de tuinen  

• Met wie werkt De Voedseltuin samen 

• Welke nieuwe initiatieven ontplooien we      

• PR van de Voedseltuin 

• Bestuur en organisatie van Stichting De Voedseltuin 

• Financiële ontwikkeling, en subsidies. 
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De beide tuinen in 2020 

De Voedseltuin Overvecht is een fijne, toegankelijke en veilige plek om mensen te ontmoeten, te 

tuinieren, te leren, actief bezig te zijn, eigen groenten verbouwen, activiteiten te organiseren, je 

talenten te ontplooien, er even uit te zijn. Samen werken we aan het ontwikkelen van een 

inclusief en sociaal buurtnetwerk. De Voedseltuin biedt hiermee een eigentijds antwoord op 

problemen en uitdagingen in de wijk.  

 

Iedereen werkt samen: buurtbewoners met en zonder zichtbare fysieke, verstandelijke, 

psychische of sociale beperkingen. Niet alleen op de tuin maar ook daarbuiten. We bieden 

mensen de gelegenheid onderdeel te zijn van een groter geheel en hun netwerk uit te breiden. Zo 

kunnen mensen hun ambities, talenten en dromen verder ontwikkelen en vormgeven.  

 

We hebben in 2020 43 vrijwilligers/tuinders kunnen verwelkomen. Ze studeren, of hebben een 

baan, of zijn al met pensioen, of actief in het vrijwilligerswerk, of wonen in een zorginstelling. 

Allemaal genieten ze van het buiten bezig zijn, het verantwoorde voedsel dat ze uit de tuin 

kunnen halen, en dat thuis op tafel kunnen zetten.  De sociale functie is heel wezenlijk: contacten 

leggen en onderhouden, het horen bij een groter geheel, en voor sommigen ook een bron om 

zelfvertrouwen op te bouwen, en de opstap naar (vrijwilligers-)werk of opleiding.      

De waarde van het concept van Voedseltuin Overvecht is in dit jaar van de coronapandemie 

duidelijk gebleken: mensen konden buiten actief blijven, en elkaar op passende afstand 

ontmoeten, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Alleen eind oktober, en opnieuw vanaf 

medio december zijn we geheel gesloten geweest, vanwege de totale lockdown die de overheid 

heeft afgekondigd. 

Ondanks Corona hebben we toch nog een aantal extra activiteiten kunnen organiseren. In 

januari hebben we samen met Gagelsteede een snoeiochtend gehad. Hier zijn 3 extra 

buurtbewoners op afgekomen. 

In september hebben we meegedaan met struinen in de Tuinen en met Zimihc hebben we ook 

een muziekactiviteit kunnen organiseren. in beide gevallen is er een band op de tuin geweest. 

Struinen in de Tuinen werd door ongeveer 50 mensen bezocht in 3 tijdvakken en de 

muziekactiviteit met Zimihc door 10 mensen (helaas was het heel slecht weer). 

 

Anders dan in 2019 hebben we vanwege coronavirus minder kinderen kunnen bereiken, en –

naast de tuinders-  ook minder  bezoekers op de tuinen gehad. Niettemin is september  een 

groep van 10 kinderen vanuit de ICM-weekendschool op de tuin geweest. Zij kwamen informatie 

inwinnen over sociaal ondernemen. Daarnaast zijn er nog verschillende kopers van groenten op 

de tuin geweest. 

 

Wel heeft het Kansfonds ons een subsidie willen verstrekken om in de maanden juni t/m 

september extra begeleidingsuren van onze tuincoördinator te kunnen inzetten, en méér 

tuinders aan de slag te kunnen laten gaan. 
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Samenwerking met anderen 

De Voedseltuin Overvecht zoekt de samenwerking met anderen op, in Overvecht, en in heel 

Utrecht. We werken nauw samen met 

• ZIMIHC/Stefanus  

• Project O 

• Ondernemende, lokale cateraars zoals De Kokjes, Restaria Theo, Ras el Hanout, Slim 

samen Soepen (over gasloos koken), Tante Miek, Rachelle, Hind Tajines 

• Utrecht Natuurlijk 

• Reinaerde 

• en andere netwerkpartners in Overvecht.  

Zo willen we onze bijdrage leveren aan een gezonde, cultureel en maatschappelijk actieve wijk 

Overvecht. 

We onderhouden goede contacten met verschillende beleidsafdelingen van de Gemeente 

Utrecht, mede in samenhang met het beleid van de gemeente en het  beleidsplan “Samen voor 

Overvecht”. We nemen ook deel aan de activiteiten van FoodPrint regio Utrecht.  

In 2020 hebben we een aantal keren overlegd met Utrecht Natuurlijk / Stadsboerderij 

Gagelsteede om de activiteiten en de presentatie goed op elkaar af te stemmen. 

We hebben inbreng geleverd bij het onderzoek van Werkplaats Overvecht in verband met de 

plannen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Overvecht in de komende jaren. Ook 

hebben we onze inbreng geleverd rond het “Groene Lint”, de planvorming om het groene 

karakter van Overvecht nog beter tot zijn recht te laten komen, en méér uitnodigend om naar 

buiten te gaan.  

Nieuwe initiatieven waar mogelijk samen met anderen. 

Het initiatief dat we in 2019 hebben opgepakt, de ontwikkeling van ProefLOKAAl Overvecht, in 

een netwerk met anderen (horeca, catering),  is in 2020 helaas gestagneerd. Bij het 

Grootwinkelcentrum Overvecht ontwikkelt de gemeente in samenwerking met diverse partijen 

huisvesting (appartementencomplex en studentenhuisvesting) met op de begane grond een 

zogenaamde ‘plint’ waarin onder meer horeca en catering door ondernemers uit de wijk 

Overvecht een plek kunnen krijgen. De partij die deze ‘plint’ zou ontwikkelen, heeft zich uit het 

project moeten terugtrekken.  

Wel hebben zich andere kansen voorgedaan, waarmee we aan de slag zijn gegaan. Op meer 

plekken in Overvecht zijn initiatieven van de grond gekomen om groentetuinen voor en door 

vrijwilligers/tuinders  te ontwikkelen. Voedseltuin Overvecht heeft een subsidie verworven 

(toegekend door MAEX) om deze andere groentetuinen te helpen bij het op gang brengen van 

hun activiteiten. Zo hopen we een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van méér tuinen, 

samenwerkend in een netwerk van zelfstandige tuinen, onder een gemeenschappelijk ‘merk’ 

ProefLOKAAL Overvecht: ‘eigenaarschap’ bij de vrijwilligers/tuinders, en geen hiërarchie. 
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 PR van Voedseltuin Overvecht 

De website van Voedseltuin Overvecht is dit jaar flink onderhanden genomen, met de 

ruimhartige ondersteuning van Dorien Koppenberg (DKF Dorien Koppenberg Fotografie & 

Webdesign) . Het resultaat mag er zijn. Alle informatie over de Voedseltuin is er -heel 

toegankelijk en uitnodigend- te vinden. Ook al die informatie, die openbaar toegankelijk hoort te 

zijn, vanwege onze maatschappelijke verantwoording, en uit hoofde van onze pas verworven 

ANBI-status. 

Verder is er een kleine redactiegroep gevormd met de tuinders Paul Hendrix, Isa Kraai en Else 

Wisselink-Heidema, en met  Mark Verhoef, en Froukjen van der Wal om de website te 

onderhouden, en er actuele informatie op te plaatsen. En ook om de andere uitingen via 

Nieuwsbrief, Facebook, enz.  actueel te houden. 

           

Bestuur en organisatie van De Voedseltuin 

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.  

De Voedseltuin Overvecht heeft  in 2020 de ANBI-status verkregen van  de Belastingdienst. 

Het bestuur heeft geheel 2020 gefunctioneerd conform de structuur zoals die in 2019 tot stand 

is gebracht. Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag 2019. 

Het bestuur heeft de afgesloten verzekeringen doorgelicht. Aanvullend op de bestaande 

verzekeringen via de zgn. Domstad-polis voor vrijwilligersorganisaties van de gemeente Utrecht 

zijn eind 2020  verzekeringen afgesloten i.v.m. bestuurdersaansprakelijkheid, en i.v.m. 

brand/diefstal/vernieling van zaken op de tuinen. 

Blijkens de nieuwe regelgeving rond het zgn. UBO-register zijn alle bestuursleden zogenaamde 

“pseudo-uiteindelijk-belanghebbenden” in de stichting Voedseltuin Overvecht. Het bestuur 

verzamelt de informatie teneinde in 2021 de vereiste registratie in het UBO-register van de 

Kamer van Koophandel te kunnen verrichten. 
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Samenstelling bestuur per 31-12-2020           

Koos Lukkien, Utrecht,   voorzitter 

Froukjen van der Wal, Amersfoort,  secretaris  

Dirk Jan Engel, Utrecht,   penningmeester 

Marianne Houkamp, Bilthoven,  lid       

Ans Klein Geltink, Utrecht,  lid       

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen honorarium of loon in enigerlei 

vorm; alleen gemaakte onkosten worden vergoed. Deze regeling is statutair vastgelegd. 

Goedkeuring jaarverslag 2019 door de voormalige Raad van Toezicht 

De voormalige Raad van Toezicht heeft in het voorjaar van 2020 nog het jaarverslag 2019 en de 

jaarrekening 2019, na vaststelling door het nieuwe bestuur, ter goedkeuring voorgelegd 

gekregen. Die goedkeuring is daadwerkelijk verleend op 28 april 2020.  Hiermee heeft de 

voormalige Raad van Toezicht zo zorgvuldig mogelijk zijn toezichthoudende 

verantwoordelijkheid in 2019 kunnen vervullen en afronden. 

 

Beleidsplanning voor 2020-2024 

Het bestuur heeft het nieuwe beleidsplan 2020-2024 op 11 juni 2020 vastgesteld: TUINierEN 

VOOR DE TOEKOMST, DE VOEDSELTUIN OVERVECHT. Koersvast, kansen, acties, van 2020 

tot 2024. In 2019 en begin 2020 hebben we hiervoor intensief met een aantal tuinders zitten 

brainstormen. Ook hebben we de rapportage van de stagiaires/onderzoekers van Starters 4 

Communities, uit 2019, hierin kunnen verwerken.      

Op grond van dit plan hebben we ook een nieuwe meerjarenraming opgesteld. Deze zullen we in 

het eerste halfjaar 2021 uitwerken voor een vervolg-subsidie-aanvraag voor de jaren 2022-

2024. 

We beogen daarmee ook, dat er een betere, en structurele financiële basis komt onder de 

aansturing/coördinatie van de tuinders/vrijwilligers op De Voedseltuin. Immers juist in een wijk 

als Overvecht, is het een maatschappelijk belang om hiervoor beleidsmatig én budgettair vanuit 

overheden ruimte te maken. Inmiddels blijkt dat de gemeente Utrecht bij de herijking van haar 

subsidiebeleid hiervoor oog heeft, en nadenkt hoe dat vorm te geven. 
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Diverse onderwerpen 

Tuincoördinator 

Mark Verhoef is de tuincoördinator, die met grote inzet en betrokkenheid een succes maakt van 

beide tuinen, en het werk van onze tuinders/vrijwilligers. Mark werkt op zzp-basis voor De 

Voedseltuin. In de zomermaanden 2020 was het mogelijk door een subsidie vanuit het 

Kansfonds meer uren in te zetten, waardoor meer tuinders tijdens de coronapandemie aan de 

slag konden. 

Eind 2020 heeft MAEX een subsidie toegekend waardoor Mark, namens de Voedseltuin, andere 

groentetuinen voor en door vrijwilligers/tuinders kan ondersteunen bij het opstarten van die 

tuinen, en bij het invulling geven aan het ‘merk’ ProefLOKAAL Overvecht. 

Coronavirus-uitbraak 

Vrijwel het gehele jaar 2020 staat in het teken van de crisis, veroorzaakt door het uitbreken van 

het coronavirus. Dit is een ongekende beproeving op wereldschaal. Ook 2021 zal hierdoor nog 

steeds sterk getekend worden. 

• De Voedseltuin wordt hierdoor ook geraakt. Het bestuur en de tuincoördinator volgen 

nauwgezet alle berichtgeving, en richtlijnen van overheidswege. Per dag, zo nodig per 

uur, volgen we de ontwikkelingen, en dragen er zorg voor dat onze tuinders/vrijwilligers 

op een verantwoorde wijze, geheel conform de overheidsrichtlijnen, op de tuin kunnen 

werken.  

• Eind oktober, gedurende twee weken, en vanaf half december 2020 tot in ieder geval 19 

januari 2021 hebben we de Voedseltuin geheel moeten sluiten, in verband met de totale 

lockdown die de Rijksoverheid heeft afgekondigd. Wel houdt de tuincoördinator contact 

met die tuinders die daarop prijs stellen, nu sociale contacten anderszins zozeer beperkt 

moeten worden. En er is een actieve app-groep van de tuinders. 

 

Besluiten 2020  

Het bestuur heeft het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 per email vastgesteld op 21 

april 2020. 

De raad van toezicht heeft het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 goedgekeurd per email 

op 28 april 2020. 

Het jaarverslag en jaarrekening 2020 zijn op 11 maart 2021 vastgesteld door het bestuur 

 

 

 



 

7 
 

 

 

Een welgemeend ‘dankjewel’ 

Het bestuur dankt van ganser harte: 

- Alle tuinders/vrijwilligers die de tuinen tot een succes maken 

- Onze subsidieverstrekkers en sponsoren 

- Mark Verhoef, tuincoördinator, voor zijn actieve aanpak van kansen en mogelijkheden, 

en niet-aflatende inzet. 
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Stichting De Voedseltuin Overvecht 

Jaarrekening 2020 
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1. Rapport  

1.1 Algemeen  

Oprichting De stichting De Voedseltuin Overvecht werd, volgens de akte, opgericht op  

14-01-2015.  

Doelstelling  

1. De Stichting heeft ten doel:  

a. het bevorderen van de gezondheid van de mensen door een gevarieerd aanbod in biologische 

verantwoorde voeding;  

b. het bevorderen van (arbeids)participatie van (kansarme) personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt;  

c. het behouden van de planeet door mensen op een verantwoorde manier voedsel te laten 

produceren;  

d. het verbinden van buurtbewoners en ondernemers;  

e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;  

2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken 

van winst.  

3. De stichting tracht haar doel te bereiken door:  

- het exploiteren van een biologisch verantwoorde voedseltuin;  

- bewoners en ondernemers in de gelegenheid te stellen onder professionele begeleiding te 

werken in de tuin en in ruil daarvoor een deel van de opbrengst/oogst beschikbaar te stellen aan 

deze mensen;  

- deze mensen te verbinden met andere bewoners en ondernemers om hiermee de sociale 

binding en betrokkenheid hiermee te vergroten;  

- samenwerkingen aan te gaan met andere partijen die de doelstellingen van de stichting 

onderschrijven.  
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Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door: 

Koos Lukkien, Utrecht,   voorzitter 

Froukjen van der Wal, Amersfoort,  secretaris  

Dirk Jan Engel, Utrecht,   penningmeester 

Marianne Houkamp, Bilthoven,  lid       

Ans Klein Geltink, Utrecht,  lid       

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen honorarium of loon in enigerlei 

vorm; alleen gemaakte onkosten worden vergoed. Deze regeling is statutair vastgelegd. 
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1.2 Begrotingsoverzicht  

Uit de staat van baten en lasten volgt het onderstaande begrotingsoverzicht:  
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2. Jaarrekening  

2.1 Balans per 31-12-2020 
(na resultaatbestemming)  
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2.2 Staat van baten en lasten 
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2.3 Toelichting op de jaarrekening  

ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene aanvaardbare grondslagen van 

financiële verslaggeving.  

ACTIVITEITEN De feitelijke activiteiten van Stichting De Voedseltuin Overvecht, statutair 

gevestigd te Utrecht, worden voornamelijk uitgevoerd op en rondom de Voedseltuin Overvecht, 

gelegen aan de Gangesdreef 7A in de wijk Overvecht, Utrecht.  

Valuta De jaarrekening is opgesteld in euro's.  

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. 

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de 

vorderingen geschiedt onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid, 

gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.  

Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, 

voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct 

opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.  
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Eigen vermogen  

Vrij besteedbaar vermogen Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen 

waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire 

bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.  

Bestemmingsreserve Dat deel van het vermogen dat toegerekend wordt aan een specifiek project 

of opdracht van de stichting, volgens de voor dat project of die opdracht opgestelde begroting. 

Continuïteitsreserve Dat deel van het vermogen dat in reserve gehouden wordt teneinde de 

continuïteit van de Stichting te waarborgen.  

Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van 

korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale 

waarde.  

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING  

Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en 

lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

Baten Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of 

diensten na aftrek van kortingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, 

sponsorbijdragen en overige ontvangsten die betrekking hebben op het verslagjaar. Baten 

waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijk in de (toelichting op) 

de staat van baten lasten vermeld. Indien deze baten in het verslagjaar niet (volledig) zijn 

besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende 

bestemmingsreserve(s). Onder baten worden ook verstaan rentebaten. Opbrengsten van 

diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs 

van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.  

Beheerslasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
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2.4 Toelichting op de balans  
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Het licht negatieve resultaat behaald in 2019 werd met name veroorzaakt door de kosten van de 

accountantsverklaring benodigd ten behoeve van het afleggen van verantwoording aan het VSB-

fonds (€ 3.025) en notariskosten die noodzakelijk waren in verband met het aanpassen van de 

statuten van de stichting (€ 757).  

Het negatieve resultaat ad € 1.626 komt ten laste van de bestemmingsreserve die ultimo 2019 na 

resultaatbestemming een saldo kent van € 5.397. 

Het positieve resultaat behaald in 2020 is met name te danken aan een donatie van Wijk & co.  

ad € 4.620. Deze donatie is bedoeld voor de doorontwikkeling van ProefLOKAAL Overvecht, het 

bredere concept. In 2020 hebben terzake nog geen substantiële uitgaven plaatsgevonden.  

Het positieve resultaat ad € 5.542 komt ten gunste van de bestemmingsreserve die ultimo 2020 

na resultaatbestemming een saldo kent van € 10.939. 

  

Utrecht, 11 maart 2021 

Het bestuur:  

Koos Lukkien (voorzitter)  

Froukjen van der Wal (secretaris)  

Dirk Jan Engel (penningmeester)  

Marianne Houkamp (lid) 

Ans Klein Geltink (lid) 

 


