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1. Inleiding en achtergrond project  
 

De Stichting De Groene Vinger (opgericht 3 december 2013) beheert de biologische wijktuin “De 

Alphense Wetering” met groenten, fruit en bloemen. Deze is gelegen op de hoek van de 

Afrikalaan/Renaissancelaan in de wijk Kerk en Zanen in de gemeente Alphen aan den Rijn. De 

gemeente heeft de stichting per 1 februari 2014 voor onbepaalde tijd het gebruik gegeven van 

het terrein ‘om niet’. Het terrein beslaat circa 0,2 ha en maakt deel uit van een groter terrein 

(van circa 1 ha), dat de gemeente aan een in Alphen woonachtige boer ‘om niet’ ter beschikking 

stelt en waar schapen en koeien worden geweid. 

De biologische wijktuin heeft zich de eerste jaren ontwikkeld van polderland naar een jonge 

wijktuin met groenten, fruit en bloemen. Vrijwilligers zijn hierin actief, bewoners (oud en jong) 

kunnen genieten en kunnen leren hoe met ‘groen’ om te gaan, aan schoolkinderen wordt 

educatie gegeven en aan volwassenen worden workshops geboden over groenbeheer en -

kennis. De ‘aandeelhouders’ van de wijktuin komen gedurende het oogstseizoen wekelijks 

oogsten. Een deel van de oogst van de wijktuin wordt ter beschikking gesteld aan de 

Voedselbank Alphen aan den Rijn.  

De bekendheid van de tuin neemt toe, alsmede de interesse uit de wijk, scholen, gemeente en 

van diverse geïnteresseerden. Echter om de diverse deelnemers daadwerkelijk actief te laten 

zijn in de tuin, is niet gemakkelijk en vraagt meer dan momenteel wordt geboden. Om 

meerwaarde aan doelgroepen te verhogen en daarmee de continuïteit van de tuin en haar 

bestaansrecht te rechtvaardigen, is het noodzakelijk om het gebruik van de grond van de 

wijktuin voor de doelgroepen te intensiveren. 

De Stichting is al geruime in gesprek met de gemeente om te onderzoeken of het ontwikkelen 

van een groter stadslandbouwproject op het volledige terrein langs de Afrikalaan (circa 1 ha) tot 

de mogelijkheden behoort. Tot heden zijn hier nog geen concrete afspraken met de gemeente 

over gemaakt. 

In hoofdstuk 2 wordt het project uitgebreid toegelicht, in hoofdstuk 3 wordt de structuur van De 

Stichting en onze samenwerkingsverbanden weergegeven, terwijl hoofdstuk 4 inzicht in 

financiën biedt. 

Bij dit document horen de volgende bijlagen: 

• Beheersovereenkomst met de gemeente; 

• Inschrijving Kamer van Koophandel; 

• Oprichtingsacte Stichting De Groene Vinger; 

• Nieuwsbrieven 2016 en 2018; 

• Jaarverslag 2016. 
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2. Projectbeschrijving 
2.1. Situatie tot en met heden 
 

Stichting De Groene Vinger heeft als doelstellingen: 

• Het bevorderen van de sociale en verbindende functie voor inwoners van de wijk;  

• Het bieden van zingeving;  

• Het doorbreken van isolement en het bieden van nieuwe mogelijkheden;  

• Het bieden van educatie aan schoolkinderen en volwassenen;  

• Het laten bestaan van de verbinding van de stad met het Groene Hart.  

 

Door het inrichten en beheren van een wijktuin, wordt aan deze doelstellingen invulling 

gegeven. 

 

De eerste jaren heeft De Stichting zich gericht op het in ontwikkeling brengen van een stukje 

polderland en dit te transformeren in een biologische wijktuin. Met name lag de aandacht op 

(het verbeteren van) de kwaliteit van de grond. Vervuiling van de grond werd na onderzoek 

uitgesloten en aan het verrijken en neutraliseren van de zure grond, werd de eerste aandacht 

besteed. Het aanleggen van groentebedden en het planten en zaaien werd vervolgens in gang 

gezet en steeds verder uitgebreid. Het aanbrengen van toegangshekken, een omheining (om 

schapen en koeien buiten te houden), het maken van compostbakken, bergingsmogelijkheden 

en het installeren van een ouderwetse waterpomp volgden. 

Ook werden aandeelhouders geworven en vrijwilligers gezocht, werden scholen bezocht met 

het aanbod educatie te bieden en diverse organisaties benaderd voor subsidies of giften of 
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‘arbeid’ of ‘producten’ (zoals bollen, zaden en planten). Een deel van deze contacten was 

succesvol, waardoor de tuin zich verder kon ontwikkelen. 

Er werd en wordt bekendheid aan de wijktuin en haar activiteiten gegeven d.m.v. 

nieuwsbrieven, artikelen in de plaatselijke media en contacten met plaatselijke (sociale) 

instellingen en met subsidiegevers.  

Met de gemeente wordt frequent overlegd en is een goede relatie ontstaan. De zogenaamde 

gebiedsambtenaren bezoeken de tuin geregeld, het college van B&W heeft aan de tuin een 

werkbezoek gebracht en de officiële opening van de tuin werd in 2015 door een tweetal 

wethouders uitgevoerd. (Op onze website www.groenalphen.com kunt u hierover meer 

informatie vinden) 

De wijktuin heeft inmiddels het derde teeltseizoen achter de rug. De meeste opstartproblemen 

liggen achter ons en de tuin is meer volwassen geworden. Het slechte oogstseizoen van 2016 

heeft door de slechte opbrengst het aantal aandeelhouders in 2017 verminderd, waarmee 

structurele inkomsten zijn terug gelopen. Er is interesse in en bekendheid van de tuin, maar om 

aan de vraag en/of behoeften van diverse doelgroepen meer specifiek te voldoen en meer 

opbrengst te garanderen, is meer nodig dan nu wordt geboden. Het is nodig een nieuwe 

stimulans aan de tuin te geven om daarmee continuïteit en bestaansrecht van de wijktuin te 

rechtvaardigen. 

2.2. Probleemschets en oplossing 
 

Een deel van het terrein wordt nog niet benut en bestaat uit gras. Daarnaast zijn er (te brede) 

groentestroken die het werken, met name door kinderen en senioren, bemoeilijken. Omdat er 

geen paden zijn tussen en om de groentebedden, wordt het werken op en het bewegen over het 

terrein bemoeilijkt en bij regen soms onmogelijk. Door het ontbreken van simpele voorzieningen 

voor zitgelegenheid, beschutting en sanitair, wordt bezoek aan of werken in de tuin voor veel 

deelnemers beperkt in duur. 

Door toegankelijkheid en voorzieningen te verbeteren, educatiemogelijkheden uit te breiden en 

activiteiten te laten toenemen, zijn aanpassingen in de tuin noodzakelijk, waardoor doelgroepen 

beter terecht kunnen. Door het verbeteren van mogelijkheden en gebruik van de tuin, kunnen 

meer doelgroepen worden aangetrokken. Door intensiveren van opbrengst wordt 

aandeelhouders meer continuïteit van de oogst geboden, waardoor zij zich blijven verbinden en 

de financiële positie van de wijktuin structureel wordt verbeterd. Ook wordt bij hogere 

oogstopbrengst het aanbod aan de Voedselbank verbeterd. 

Door middel van een éénmalig project wordt een impuls gegeven aan de wijktuin om 

voorstaande obstakels te verwijderen. Door dit te doen, worden de volgende projectresultaten 

bereikt: 
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• Educatieaanbod uitgebreid (jong en oud); 

• Toegankelijkheid en voorzieningen voor werken in de tuin verbeterd, met name voor 

senioren; daarmee isolement doorbreken, sociale cohesie bevorderen en zingeving 

bieden; 

• Gezondheid in zijn algemeenheid verbeterd, door in open lucht bewegen te stimuleren; 

• Meer aandeelhouders en meer aanbod bieden, daarmee de inkomenspositie van de 

Stichting structureel verbeteren; 

• Het aanbod aan de Voedselbank verhogen. 

 

2.3.  Algemene uitgangspunten 
 

In het project staat plezier voorop terwijl tuinieren en het leveren van een bijdrage aan de 

sociale cohesie volgt. Het is een illusie om te denken dat het gehele project zal lopen zoals 

gepland omdat op (toegezegde) inzet van vrijwilligers wordt gerekend. Spontaniteit, 

onverwachte kwaliteiten en ideeën van deelnemers moet mogelijk zijn. Daarnaast speelt de 

onvoorspelbaarheid van het weer en de grond een overheersende rol.  
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2.4. Randvoorwaarden algemeen 
 

Deze zijn als volgt geformuleerd: 

• Aanpassingen passen – indien nodig - binnen aan te vragen; vergunningen van 

gemeente en voldoen aan wettelijke bepalingen;  

• Onderhoud en beheer zijn haalbaar;  

• Voldoende financiering is ontvangen.  

 

2.5.  Randvoorwaarden projectactiviteiten 
 

Er wordt een projectleider aangesteld die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en bewaken 

van het totale project. De projectleider is teven bestuurslid van De Stichting. Vrijwilligers en 

derde partijen worden door hem aangestuurd terwijl ook het houden van toezicht bij hem is 

belegd. Hij is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en bewaken van het projectplan en 

i.s.m. het bestuur, verantwoordelijk voor de projectadministratie en voor het afleggen van 

verantwoording over het project, conform aanvraag. 

De activiteiten vinden plaats op het terrein van de wijktuin. De projectactiviteiten zullen 

voornamelijk door vrijwilligers worden uitgevoerd. Zware grondactiviteiten, zoals 

graafwerkzaamheden worden uitbesteed. Naar verwachting worden projectactiviteiten in 12 

maanden afgerond. Mocht aanvragen van vergunningen worden afgewezen dan zal het plan op 

onderdelen worden aangepast. Mocht door bezwaarprocedures vertraging ontstaan, dan zal dit 

consequenties hebben voor de doorlooptijd van het project. 
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2.6.  Risico’s 
 

De risico’s, prioriteiten, etc., ten aanzien van het project, hebben wij als volgt als volgt in kaart 

gebracht: 

Nr Prio-

riteit 

Omschrijving Kans op 

optreden 

Impact Maatregel 

1 H Onvoldoende financiën om activiteiten 

te kunnen opstarten 

H H Actie nemen voor aanvragen subsidies 

2 H Te weinig vrijwilligers beschikbaar om 

het projectplan operationeel te krijgen 

M H Actieve werving vrijwilligers; eventueel 

samenwerking zoeken met partijen zoals 

TOM in de Buurt, SWA  

3 H Op onderdelen wordt geen vergunning 

toegekend door gemeente, terwijl 

kosten voor verplichte aanvraagtraject 

moeten worden gemaakt  

M H Plan op deze onderdelen aanpassen; 

geen kosten te maken is onmogelijk  

4 H Op onderdelen wordt vergunning 

toegekend, maar omwonenden maken 

bezwaar 

M H Contact zoeken met bezwaarmakers om 

plan evt. aan te passen 

5 M Het draagvlak voor de wijktuin ebt weg 

bij geïnteresseerden 

L M Open communicatie; Resultaten laten 

zien; Toegankelijkheid en mogelijkheden 

doelgroepen verbeteren; Actief scholen 

benaderen; Blijven informeren; nieuwe 

aandeelhouders zoeken 

6 L De gemeente besluit over te gaan tot 

het inrichten van een stadsboerderij en 

wil de wijktuin daar onderdeel van 

maken.  

L H In gesprek blijven met gemeente om te 

bewerkstelligen dat activiteiten van de 

wijktuin onderdeel vormen van de 

stadsboerderij   

 

H = Hoog    M = Middel    L = Laag 
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2.7  Gewenste nieuwe situatie 
 

De activiteiten om de gewenste situatie te bereiken kunnen concreet worden onderverdeeld als 

volgt: 

Nr. Onderwerp Toelichting 

1 Meer en smallere 

groentebedden  

De huidige groentebedden zijn te breed slechts langs de randen kan worden gewerkt. Door 

het wijzigen van de breedte van de huidige groentebedden naar standaardbedden, kan men 

in het gehele groentebed werken. 

2 Wandel 

(snipper)paden  

Tussen de groenbedden is het oorspronkelijke grasland gelegen. Dit is zeer ongelijk en met 

regenachtig weer vaak onbegaanbaar door plassen en moddervorming. Met name levert dit 

valgevaar. Door grasstroken te verwijderen en tussen de groentebedden werkpaden van 

houtsnippers aan te leggen, kan dit worden voorkomen. Om de moestuin heen komen 

wandelpaden.  

3 Groenhagen, 

fruitbomen en struiken  

Het werken in de tuin gebeurt veelal op de grond, wat m.n. voor senioren niet altijd 

gemakkelijk is. Het planten van groenhagen en extra fruitbomen –en struiken waaraan op 

stahoogte kan worden gewerkt en die eveneens als extra windvang dienen, is gewenst.  

4 Kas voor opkweek 

mogelijkheden  

Om niet alleen afhankelijk te zijn van het seizoen en om dit te verlengen, is het wenselijk een 

kas te plaatsen. Daarnaast kunnen in de kas bij slecht weer kleine activiteiten worden 

uitgevoerd. 

5 Zonneluifel Om bij zonnig weer tijdens de rustpauzes bescherming te bieden, is het plaatsen van een 

eenvoudige zonneluifel gewenst. 

6 Bosmaaier  Het met de hand maaien is door het ruige terrein een intensieve activiteit, die alleen door 

vrijwilligers met veel kracht kan worden uitgevoerd. Het huren van een maaier betekent dat 

de activiteit in één keer moet worden uitgevoerd om de kosten te beperken. Door het 

aanschaffen van een eigen bosmaaier kan het maaien in meerdere stappen worden 

uitgevoerd en door mensen met minder fysieke kracht. 

7 Zitgelegenheid, tafels, 

kookgerei 

Om vrijwilligers en deelnemers van de diverse doelgroepen de mogelijkheid te bieden langer 

op de tuin te zijn, is het wenselijk om zitgelegenheid en kookgerei te bieden. Even uitrusten, 

bijpraten, een kopje thee met elkaar drinken, kinderen (kook)lesgeven en hen de gelegenheid 

bieden om te schrijven. Het is daarom wenselijk een grote tafel, een tweetal banken en 

kookgerei aan te schaffen. 

8 Verhoogde bakken Het werken in de tuin gebeurt veelal op de grond, wat m.n. voor senioren niet altijd 

gemakkelijk is. Om wat meer gemak te bieden is het werken op stahoogte gewenst. Het 

aanschaffen van een aantal stapelbakken voor kruiden, groenten en fruit kan hierin voorzien. 

9 Eco toilet Een van de oorzaken waarom deelnemers van doelgroepen bezoek aan te tuin kort houden, 

is het gemis aan toiletvoorziening. Het aanschaffen van een eco toilet kan hierin voorzien. 

Een eco toilet is eenvoudig in beheer.  
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3.  Structuur van de stichting 

3.1. Organisatie 
 

Binnen het bestuur van De Stichting zijn de taken als volgt verdeeld: 

• Voorzitter; 

• 1e secretaris (tevens Projectleider); 

• 2e secretaris;  

• Penningmeester; 

• Algemeen lid. 

 

3.2. Activiteiten en doelgroepen 
 

De dagelijkse leiding van de tuin rust bij de Projectleider en een assistent. 

Zij zijn verantwoordelijk voor de volgende activiteiten: 

• 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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3.3. Rapportage projectleider - Bestuur 
 

De Projectleider rapporteert maandelijks aan het bestuur over de voortgang van het programma 

en de status van de risico’s en issues.  

3.4. Taken van het bestuur 
 

Het bestuur heeft de volgende taken: 

• Onderhouden van contacten met gemeente; 

• Fondsenwerving; 

• Interne en externe communicatie; 

• Opstellen van een teeltplan; 

• Inkoop van zaden en planten;  

• Aansturen van vrijwilligers; 

• Opstellen van een jaarverslagen en Nieuwsbrieven; 

• Afleggen van verantwoording aan de gemeente; 

• Opstellen van de jaarlijkse begroting;  

• Onderhouden van contacten met scholen, maatschappelijke organisaties, 

oogstaandeelhouders, media;   

• Organiseren van open dagen en bijeenkomsten; 

• Het houden van toezicht op de wijktuin; 

• Verantwoordelijk voor leveren van vereiste producten conform planning; 

• Voortgangsrapportages en managen van en rapporteren over risico’s en issues. 

 

Daar waar nodig wordt ondersteuning gevraagd aan derden. 
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3.5. Activiteiten en relaties met andere programma’s 

 

Project/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  

Wedstrijden en 

adviescontacten 

Uitwisseling van kennis en 

ideeën; advisering over 

milieu, stadslandbouw en 

groen  

Door deelname aan wedstrijden kans op 

subsidies en bouwen aan netwerken met 

vergelijkbare partijen met groene activiteiten  

Kern Met Pit/Koninklijke 

Nederlandse Heidemij 

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 

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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4. Financiën 

4.1. Inkomsten 
 

Tot en met heden (09/2017) heeft Stichting De Groene Vinger diverse subsidies, giften of 

geldprijzen ontvangen van RABO Bank Rijnstreek Fonds, Kern met Pit, Fundatie Van den 

Santheuvel en Sobbe te Amsterdam, Oranjefonds, alsmede van particulieren en bedrijven. De 

gemeente Alphen aan den Rijn, bedrijven, instellingen en onze vrijwilligers hebben de afgelopen 

jaren arbeid en producten ‘om niet’ aan De Stichting geleverd. 

 

4.2. Cijfers  2016 en 2017 (t/m 24 september) en begroting 2017 
 

UITGAVEN   INKOMSTEN 

  2016 2017 2017 
 

  2016 2017 2017 

Omschrijving werkelijk begroting werkelijk 
 

Omschrijving werkelijk begroting werkelijk 

Abonnement € 30,00 € 30,00   
 

Donatie € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 

Bankkosten € 127,50 € 144,00 € 97,85 
 

Oogstaandeel € 1.240,00 € 1.400,00 € 630,00 

Gereedschap € 54,57 € 50,00 € 45,21 
 

Vriendenbijdrage € 45,00 € 30,00 € 50,00 

Hout € 97,72 € 50,00 € 12,55 
 

        

IJzerwaren € 66,16 € 50,00 € 36,63 
 

        

Investering € 488,56 € 0,00 € 0,00 
 

        

Management € 131,44 € 150,00 € 38,40 
 

        

Mest etc. € 53,12 € 60,00 € 96,66 
 

        

Planten € 316,89 € 300,00 € 132,95 
 

        

Huur gereed-

schap 

€ 131,15 € 140,00 € 136,23 
 

        

Eindtotaal  1.497,11 € 974,00 € 596,48 
 

Eindtotaal € 2.285,00 € 1.430,00 € 680,00 
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4.3. Begroting project 2017 
 

 Onderwerp Kosten in € incl. 

btw 

Door 

1 Meer en smallere groentebedden  

• Verwijderen grasstroken tussen groentebedden 

• Grond toevoegen 

 

€ 1.210,00 

€ 435,00 

Laten uitvoeren 

Roy Schouten Grondwerken 

idem 

2 Wandel (snipper)paden tussen en om groentebedden  € 135,00 Zelf uitfvoeren 

3 Groenhagen, fruitbomen -en struiken  

• Aanleg sleuven 

• Grond toevoegen 

• Fruitbomen  

• Malus 'Red Sentinel' 100/125 cm  struikvorm, 

• Malus 'Red Sentinel' 60/100 cm jonge struik 

 

€ 605,00 

€ 217,50 

€ 100,00 

€ 625,00 

€ 325,00  

Zelf plaatsen 

Roy Schouten Grondwerken 

idem 

Zelf plaatsen  

Idem 

Idem 

4 Folie kas incl. transport en plaatsing 

• Kosten aanvraag vergunning en tekening  

• Ondergrond fundering 

• Grond toevoegen 

€ 1600,00 

€ 750,00 

€ 250,00 

€ 200,00 

Aanschaffen en laten plaatsen 

 

Roy Schouten Grondwerken 

idem 

5 Zonneluifel en toebehoren 

• Zonneluifel 

• Kabels, Spanners 

 

€ 70,00 

€ 28,00 

Aanschaffen en zelf plaatsen 

6 Bosmaaier en toebehoren 

• Bosmaaier 

• Harnas, helm, maaikop (draad) 

 

€ 830,00 

€225,00 

Aanschaffen 

7 Zitgelegenheid, tafels en kookgerei 

• Hout, schroeven, spijkers, impregneermiddel 

• 2 vuurschalen, 3-poot, kookketel -en gerei 

 

€ 800,00 

€ 200,00 

Zelf maken en plaatsen 

Aanschaffen 

idem 

8 • Verhoogde bakken voor kruiden, groenten en fruit  

• Grond 

€ 120,00 

€ 217,50 

Zelf maken en plaatsen 

 

9 Eco toiletvoorziening en huisje incl. transport  

• Kosten aanvraag vergunning en tekening 

• Grondwerk, plaatsing en installatie 

€ 5.300,00 

€ 750,00 

€ 800,00 

Aanschaffen en laten plaatsen 

 

10 • Stelpost € 500,00  

 Totaal kosten gehele project (voorlopige) 

 

€ 16.293,00  
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Bijlagen 
 

• Beheersovereenkomst met de gemeente 

• Inschrijving Kamer van Koophandel 

• Oprichtingsacte Stichting De Groene Vinger 

• Nieuwsbrieven 2016 en 2018 

• Jaarverslag 2016 

 

 

 

 


