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Inleiding 
 

Voor u ligt het vierde jaarverslag van stichting De Groene Vinger.  

Stichting De Groene Vinger heeft in 2017 de wijktuin onder de naam De Alphense Wetering verder 

kunnen ontwikkelen.  

In dit jaarverslag kunt u lezen over de inzet van vrijwilligers, de voortgang van de inrichting van de tuin, de 

communicatie en de ontvangen giften en donaties in 2017. Tot slot een dankwoord aan de velen die ons 

geholpen hebben dit initiatief verder uit te bouwen.  

Wij verwijzen graag naar onze jaarverslagen waarin de motivatie is beschreven die heeft geleid tot de 

oprichting van de stichting en de randvoorwaarden die de aanleg van de tuin mogelijk hebben gemaakt.  
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Activiteiten 2017 
 

De aanleg van de wijktuin is nog steeds in grote lijnen gebaseerd op een ontwerp van Pieter Jansen van 

het “Ontwerpburo voor Tuin & Landschap”. Uitgangspunt hierbij is dat schapen en koeien langs de randen 

van de tuin kunnen blijven grazen en het vee door een hek buiten gehouden wordt. Langs het hek staan 

fruitstruiken om een “eetbare” haag te creëren.  

 

 

 

Wij kunnen de volgende activiteiten melden die wij in 2017 als stichting hebben uitgevoerd: 

Project of 

activiteit 

Input of output  Beschrijving afhankelijkheid (Vrijwilligers van) SDGV 

 i.s.m.  

Programma 

Bijenlandschap 

en project 

Stadslandbouw  

Uitwisseling van kennis 

en ideeën en 

onderzoeken 

samenwerking en 

mogelijke participatie 

Door samen te werken, uitbreiden groen 

en groene activiteiten in directe 

omgeving van de wijktuin en bouwen aan 

netwerken 

Gemeente Alphen aan den 

Rijn  

Tuinlessen 

(cyclus) en 

incidentele 

activiteiten 

lagere scholen 

Educatie bieden  Kinderen laten leren over de natuur, 

spelen en samenwerken in het groen, 

leren waar eten vandaan komt, koken 

met oogst van de tuin * 

Via Nova 

De Wereldwijzer 

De Windroos 
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Project of 

activiteit 

Input of output  Beschrijving afhankelijkheid (Vrijwilligers van) SDGV 

 i.s.m.  

Tuinlessen 

(projecten) en 

stages 

middelbare 

scholen 

Educatie bieden Kinderen betrekken en laten onderzoeken 

van/laten leren over de natuur * 

Wellant College 

Groene Hart College 

Zaaidagen Sociale cohesie en 

verbondenheid 

bevorderen  

Bewoners betrekken bij het inzaaien van 

de wijktuin * 

Buurtbewoners  

Workshops Educatie over de 

(eetbare) natuur 

bevorderen 

 

Geïnteresseerden betrekken bij 

activiteiten en educatie bieden 

(Wildplukwandelingen, snoeien, zaaien, 

biologisch verbouwen, bijen houden, etc.) 

* 

Geïnteresseerden en VELT-

leden 

Open tuindagen 

en informeren 

Sociale cohesie en 

verbondenheid 

bevorderen; 

naamsbekendheid en 

activiteiten onder de 

aandacht brengen  

Informeren van belangstellenden op de 

tuin en via website, leaflets, 

Nieuwsbrieven, Jaarverslag, artikelen in 

media; bezoeken van geïnteresseerde 

partijen en scholen; geven van 

presentaties * 

Belangstellenden en 

geïnteresseerden 

Oogsten door 

aandeelhouders 

Bevorderen bewegen 

in een groene 

omgeving en toegang 

tot gezonde voeding 

Bewoners gelegenheid bieden tot 

gezonde en biologische voeding die 

verbouwd en geoogst wordt in de directe 

omgeving *  

Oogstaandeelhouders 

Oogst voor de 

Voedselbank 

Sociale cohesie en 

verbondenheid 

bevorderen 

Actieve en substantiële bijdrage leveren 

aan de maatschappij * 

Voedselbank 

* onderdeel van de doelstellingen van Stichting De Groene Vinger 
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Contacten 2017 
 

Het bestuur van de stichting en de beheerder hebben in 2017 contacten gehad met: 

• Vrijwilligers:  

De Projectleider stuurt de vaste vrijwilligers (actief o.b.v. overeenkomst) en een aantal losse 

vrijwilligers aan, die wekelijks actief zijn in de wijktuin.  

• Schoolkinderen:  

Aan schoolkinderen wordt de mogelijkheid geboden om hen te onderwijzen, de zogenaamde 

tuinlessen of worden i.s.m. met de school eigen programma’s en met eigen docenten 

gewerkt of programma’s of projecten op maat ingericht. Ook kunnen stages worden 

geboden. 

• Wijkbewoners van jong tot oud:  

Voor hen worden in de tuin educatieve activiteiten ontplooid, zoals snoeiworkshops, 

wildplukdagen, zaaidagen. Voor kinderen worden verjaarspartijtjes en speurtochten in de 

tuin georganiseerd. 

• Oogstaandeelhouders:  

Oogstaandeelhouders kunnen gedurende het oogstseizoen wekelijks oogsten, inspraak 

leveren bij het teeltplan en jaarlijks deelnemen aan de tuinbijeenkomst(en). 

• Voedselbank:  

Regelmatig worden tuinopbrengsten geleverd voor hun cliënten. 

• Geïnteresseerden:  

Worden ontvangen en eventueel rondgeleid, geïnformeerd en geënthousiasmeerd.  
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Communicatie 2017 
 

De bewoners in de omgeving van de Renaissancelaan en Afrikalaan en omringende straten zijn door 

middel van de website (www.groenalphen.com) geïnformeerd. Regelmatig zijn nieuwe berichten 

geplaatst. Oogstaandeelhouders zijn geïnformeerd door middel van email. 

. 
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Financiën, Giften en Subsidies 2017 
 

De stichting heeft de voortgang in 2017 niet kunnen bereiken zonder ondersteuning. Deze ondersteuning 

bestond in 2017 uit giften (al dan niet in natura) afkomstig van bedrijven, goede doelen en particulieren. 

Ook hebben enkele bedrijven om niet of tegen sterk gereduceerd tarief diensten aangeboden, zoals hulp 

bij het bemesten van de groente bedeen. 

De giften en donaties zijn gebruikt voor de aankoop van o.a. gereedschap, hout voor een koude kas en 

opberg kast, gaas voor de afrastering, spreeuwennetten, fruitbomen, kalk, zaai- en pootgoed.  

 

De wijktuin in cijfers 
 

Wanneer wij de balans opmaken van het jaar 2016 dan kunnen wij de volgende samenvatting in cijfers 

geven: 

• 10 vrijwilligers (voor het tuinonderhoud, het bouwen in hout, beheer van de bijen, het beheer 

van de website, het maken en verspreiden van nieuwsbrieven, bestuurlijke activiteiten en 

sponsoring); 

• 9 oogstaandeelhouders (deze hebben van juni tot en met oktober 2016 wekelijks geoogst); 

• 12 groentebedden en 4 stroken voor fruit zijn in gebruik, in totaal 300 m2; 
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In 2017 heeft de stichting de volgende inkomsten en uitgaven gehad:  

UITGAVEN  INKOMSTEN 

Soort 2017  Soort 2017 
Abonnement € 30,00  Oogstaandeel € 630,00 
Bankkosten € 130,55  Vriendenbijdrag

e 
€ 50,00 

Gereedschap € 45,21    
Hout € 12,55    
IJzerwaren € 52,53    
Management € 38,40    
Mest etc. € 96,66    
Planten € 282,57    
Huur gereedschap € 237,14    
Eindtotaal € 925,61  Eindtotaal € 680,00 

 

Het negatief saldo van € 245,61 is verrekend met de reserve over 2016. 
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Dankwoord 
 

De exploitatie van de wijktuin De Alphense Wetering zou in 2016 onmogelijk zijn geweest zonder hulp van 

alle bedrijven en instanties die ons hebben gesteund. Een woord van dank gaat uit naar: 

• Ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn 

• Gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn  

• Hennie Rietveld, bestratingen BV 

• Thijs Kerkvliet Hoveniers 

• De IJssel Coatings 

In het bijzonder gaat dit dankwoord, samen met een diepe buiging, uit naar de vrijwilligers die dit 

resultaat mede mogelijk hebben gemaakt. Dankzij hun inspanning en hulp heeft de Groene Vinger in 2016 

de ontwikkeling van Wijktuin De Alphense Wetering kunnen uitbouwen en continueren. 

 

 

  



Jaarverslag 2017 Stichting De Groene Vinger 

C
o

lo
fo

n
 

11 

 

Colofon 
 

Dit jaarverslag is opgesteld door het bestuur van Stichting De Groene Vinger. 

Stichting De Groene Vinger 

p/a Renaissancelaan 81 

2408 DM  Alphen aan den Rijn 

www.groenalphen.com 

info@groenalphen.com  

http://www.groenalphen.com/
mailto:info@groenalphen.com
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