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Bestuurssamenstelling: vereiste kwaliteiten, richtsnoer 
bij vervulling van vacatures  
 
 
 
Wie zijn wij 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. 
 
Iedereen is welkom! De tuin biedt ruimte voor ieders talenten en wensen.  
Mensen vinden elkaar in dat wat bindt, verschillen in achtergrond, leefstijl, leeftijd en 
gezondheid verdwijnen hierdoor naar de achtergrond en doen er niet toe. Mensen vinden hun 
plek in de tuin om allerlei redenen en door het samen werken in de tuin vinden ze elkaar: 
allemaal zijn ze tuinders. Op deze manier slaan we bruggen tussen verschillende groepen 
bewoners in de wijk en tussen organisaties, bedrijven en bewoners.  Zo werken we met elkaar 
aan een plek waar iedereen welkom is en mag zijn wie zij of hij is. Waar iedereen naar vermogen 
en op eigen wijze bijdraagt aan een gezamenlijk resultaat.  
 
De stichting haalt haar inkomsten naast de opbrengsten uit de tuin uit giften, sponsoring en 
fondsenwerving. 
 
Nieuwe fase  
Op 28 oktober 2021 vierde de Voedseltuin haar (vanwege corona uitgestelde)  5-jarig jubileum! 
Na zes jaar bouwen aan de Voedseltuin Overvecht, zijn we  een nieuwe fase voor de Voedseltuin 
ingegaan.  Doelstelling is toe te groeien naar een paraplu van verschillende lokale initiatieven 
rondom de thema’s ontmoeten & verbinden, en gezond voedsel waarin we Overvechters,  
ondernemers, onderwijs,  overheid en organisaties ondersteunen en laten samenwerken. De 
basis daarvoor is en blijft het goede functioneren van de inmiddels drie percelen van 
Voedseltuin Overvecht. 
We zetten nu de eerste stappen richting uitbreiding en inrichting van de samenwerking in deze 
“paraplu”. Zie onze jaarverslagen 2020 en 2021.  
 
Bestuursmodel 
Het bestuur van de Voedseltuin heeft het bestuursmodel gewijzigd in 2019. Er is een bestuur 
gekomen, geheel bestaand uit vrijwilligers. Het bestuur handelt volgens de principes van “good 
governance” voor maatschappelijke organisaties, passend bij de schaalgrootte van de 
Voedseltuin Overvecht. Zie voor een uitgebreidere toelichting ons jaarverslag 2019. 
Bij de  samenstelling van het bestuur van de Voedseltuin Overvecht streven we ernaar dat 
ervaring, uiteenlopende deskundigheden, diversiteit en onafhankelijkheid voldoende zijn 
vertegenwoordigd; het bestuur is evenwichtig verdeeld voor wat betreft geslacht, leeftijd en 
maatschappelijke/culturele diversiteit. 
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Op dit moment zijn er twee vacatures in het bestuur: 
Één van de beide initiatiefneemsters is na bijna 7 jaar intense betrokkenheid bij de Voedseltuin 
afgetreden. Daarnaast willen we de mogelijkheden van bestuurlijke betrokkenheid van tuinders 
vergroten.  
 
Wij zoeken daarom nieuwe bestuursleden  met de volgende kwaliteiten en vaardigheden 
c.q affiniteit op het gebied van: 

- Duurzaamheid; gezonde voeding  
- Sociaal ondernemerschap 
- Marketing en communicatie 
- Innovatie 
- Fondsenwerving enz. 

 
Op deze manier zijn weer alle gewenste deskundigheden en ervaring in het bestuur 
vertegenwoordigd. Zie de bijlage voor het gehele overzicht van (gewenste) deskundigheden en 
ervaring in het bestuur. 
 
Van leden van het bestuur van de Voedseltuin Overvecht verwachten we verder: 

• Belangstelling voor duurzaamheid en sociaal domein  
• Zo mogelijk bestuurlijke ervaring, dan wel geïnteresseerd om zich daarin te 

ontwikkelen.   
• Bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor de Voedseltuin 
• Binding met en/of interesse in de wijk Overvecht. 

 
Bezoldiging 
Aan de leden van het bestuur van de Voedseltuin Overvecht wordt geen vergoeding toegekend 
(statutair vastgelegd).  Slechts gemaakte kosten worden vergoed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


