Beleidsplan 2018
Versie 2
Helmond 29-3-218
Aanpassingen:
7-6-2018 : bestuursverandering
Inleiding:
Het doel van de Stichting Vrienden Stadstuin Helmond is bevorderen van het welzijn en
gezondheid van mensen in de armoede, diverse culturen, jongeren en ouderen.
Dit doen we door het geven van voorlichting, lezingen, workshops en educatie over voeding,
gezondheid, duurzaamheid en de natuur. De stichting ondersteunt kleine initiatieven en
werkgroepen, b.v. het opzetten van buurt(moes)tuinen. Verder houdt de Stichting zich bezig
met het behouden van oude ambachten, en gaat op zoek naar oude erfgoed gewassen,
fruit, kruiden en erfgoed vee (boerderij dieren) om deze in stand te houden.
Onze pijlers van 2018 zijn:
- Opstarten van werkgroep, Ecotuintje de Gezonde Riddertjes Helmond West ( erfgoed
gewas pakketjes voor mensen die het minder hebben)
- Opstarten werkgroep Vlasmolen
- Maken huisreglement voor de Stichting
- Project 2 de fase Regenboogtuin uitwerken
- Project 1 ste fase Regenboogtuin indienen en subsidie en sponsering aanvragen/
uitvoeren
- Schrijven van projecten met betrekking op gezondheid, natuur en cultuur.
- Oriënteren op de diversen sponsering, subsidies en crowdfunding.
- Contact maken met diverse partijen die onze doelen zouden kunnen versterken en
verbeteren.
Termijn:
Korte termijn.
Jaar 2017,- Uitvoeren van projecten op cultuur gebied en oude ambachten.
- opzetten van gezonde erfgoed gewassen voor mensen in de armoede (minder
hebben)
- uitvoeren van een voorbeeld tuin voor Universiteit Wageningen GCN
- opzetten van project : van Moestuin naar Tafel (met erfgoed gewassen) samen met
Stagiaire MBO Helicon Gezondheid en welzijn.
- Ondersteuning Sesam academie voor Project Regenboogtuin
- Bijscholing BHV en HACCP en alergenenn
- Maken van werkplannen en handleiding blauwdruk Ecotuin De gezonde Riddertjes
- opzetten van middeleeuws koken ( Van moestuin naar middeleeuws Ketel koken)
- oriënteren en aanvragen van sponsering en subsidies
Lange termijn:
- een project Regenboogtuin fase 2 uitwerken maken hoe we onze doelen willen gaan
behalen op langere termijn.
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Missie , visie en strategie
Onze missie van de Stichting is onze richten op bewustwording bij onze doelgroepen door
gezondheid te bevorderen.
Dit doen we door terug te gaan in het verleden oa; cultuur her te beleven. Dit houdt in dat
we teelmethodes handhaven van vroeger. Gewassen telen door middel van erfoedgewassen.
Opzetten en het behouden van erfgoed landbouwhuisdieren.
De doelgroep leert doormiddel van onze methodes de natuur en cultuur te begrijpen en te
respecteren.
Onze strategie is vooral gericht op eerlijkheid, openheid en terug naar de basis.
Doelstelling:
Stichting Vrienden Stadstuin Helmond bevordert het welzijn en gezondheid van mensen in
de armoede, diverse culturen, jongeren en ouderen. Dit doen we door het geven van
voorlichting, lezingen, workshops en educatie over voeding, gezondheid, duurzaamheid en
de natuur. De stichting ondersteunt kleine initiatieven en werkgroepen, b.v. het opzetten van
buurt(moes)tuinen. Verder houdt de Stichting zich bezig met het behouden van oude
ambachten, en gaat op zoek naar oude erfgoed gewassen, fruit, kruiden en erfgoed vee
(boerderij dieren) om deze in stand te houden
Strategie:
- Contract met wocom van werkgroep eco tuin de gezonde Ridderjes Helmond West
februari 2018
- Herinrichten van Ecotuin De gezonde Riddertjes Maart – Mei 2018
- Opening van werkgroep eco tuintje Helmond West voorjaar 2018
- Soet op Suyt appelbomen aanplanten voorjaar2018
- Schrijven van project plannnen 2018
- Project Regenboogtuin fase 1 uitwerken en indienen voorjaar
- Project Regenboogtuin fase 1 uitvoeren begin zomer 2018
- Project Regenboogtuin fase 2 uitwerken tot einde 2018
- Aanvragen subsidie project plant 2018 en beging 2019
- Uitvoeren van Moestuin naar Tafel voorjaar 2018
- Contact maken met diverse partijen.
- Start van diverse projecten vanaf februari 2018
- Start met project grond tot mond voorjaar 2018
- Ondersteuning Sesam academie voor project regenboogtuin fase 1
Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen géén beloning.
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben
gemaakt in de uitoefening van hun functie.
Huidige situatie
De Stichting Vrienden Stadstuin Helmond is in 16-06-2017 van start gegaan. Ze is vooral nu
bezig om bekend te krijgen, plannen te schrijven voor de toekomst. Subsidies en sponsors te
zoeken op te beginnen met hun beoogde activiteiten.
Opstart van erfgoed gewas groenten pakketjes voor mensen die het minder hebben.
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Activiteiten:
- Opzetten van het eco tuin de gezonde Riddertjes elmond West, contact leggen met
diverse partijen en financiering zoeken.
- Het geven van workshops ( eetbare bloemen en het maken van ambachtelijk
bouillon) (van grond tot mond)
- Het geven van lezingen ( over oude en vergeten groenten)
- Open tuindagen en presentaties Zomer en nazomer
- Activiteit Van moestuin naar tafel

Bestuur:
Voorzitter: Dhr J. Kloft
Penningmeester: Dhr K. Stal
Secretaris: M. Kloft
Medeleden:
Denise Swinkels
Anee deckers
Stichting Vrienden Stadstuin Helmond
KVK: 68992998
RSIN: 857679429

stichtingvriendenstadstuin@gmail.com
http://www.stadstuinhelmond.nl/stichingvrienden/index.html
Reknr: NL50 RBRB 0956165575 te name van: vrienden stadstuin helmond
Telefoon nummer: 0617436458
Postadres:
Broekwal 113
5701 CT Helmond

Bezoekadres
Katoenstraat 12
5705 KA Helmond
Werknemers:
De stichting draait op basis van vrijwilligers.
Financiën
Jaarrekening 2017
Kascontrole
Nader te bepalen
Het werven van Gelden
De stichting is aan het oriënteren wat en hoe de werven van gelden willen gaan opzetten.
Voor nu richten we vooral op subsidie sponsering en cowdfunding .
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-

Opzetten wordt vriend van de Stichting
Bedrijven benaderen voor bedrijfsuitjes

Beheer en besteding van eigen vermogen
De stichting heeft geen eigenvermogen
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