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1.  Samenvatting 

In april 2021 is de kindertuin aan de Rosendaalselaan van start gegaan onder de naam: 

Vriendentuin “De Beek”. Vijftien kinderen zijn in april 2021 enthousiast aan de slag gegaan in 

hun eigen moestuintjes. Onder begeleiding van vrijwilligers ontdekten ze hoe je groente en 

bloemen kunt laten groeien en bloeien, welke beestjes er in de grond zitten en zoveel meer 

over de natuur. Het was een succesvol jaar. 

De gemeente Rozendaal heeft het opzetten van de tuin mogelijk gemaakt door de 

startkosten van € 1.450 te subsidiëren. De oprichtingskosten voor de Stichting maakten daar 
onderdeel van uit.  

In het jaar 2021 is de Stichting opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De 

Stichting is als juridische entiteit nodig om activiteiten als de kindertuin te kunnen 

faciliteren. De financiële situatie is gezond. Mede door vele begunstigers is er een positief 

saldo van ca. € 650. Voor 2022  is er ruimte voor enkele nieuwe initiatieven.   

Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van de kindertuin.  

 

2. Doelstelling Stichting Rozendaal Groen 

De Stichting heeft ten doel: het entameren en ondersteunen van activiteiten in en nabij de 

gemeente Rozendaal gericht op verduurzaming, vergroening en bewustwording van onze 

relatie met de natuur. De Stichting zoekt bij haar activiteiten samenwerking met de 

gemeente Rozendaal en tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

a. het opzetten en begeleiden van een kindertuin;  

b. het geven van voorlichting en verzorgen van publiciteit; 

c. samenwerking en overleg met andere organisaties met een vergelijkbare doelstelling; 

d. andere activiteiten die de doelstelling ondersteunen. 

 

De doelstelling van de Stichting is breed geformuleerd, maar richt zich vooralsnog primair op 

het ondersteunen van de Kindertuin Rozendaal, die inmiddels bij de opening is omgedoopt 

tot Vriendentuin “De Beek”. Het projectplan voor de kindertuin (november 2020) is als 

bijlage toegevoegd. 

 

3. Terugblik op de activiteiten in 2021 

Activiteiten in 2021 

Oprichting Stichting 

De oprichtingsakte van de Stichting is gepasseerd op 24 februari 2021. Het aanvragen van de 

bankrekening bleek erg ingewikkeld. De animo van banken om stichtingen een rekening te 

verstrekken is heel beperkt en extreme bureaucratie vormde een ander obstakel. Inmiddels 

is er een bank gevonden die bereidwillig is onder voorwaarde dat de Stichting een ANBI-
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status aanvraagt. Die aanvraag is in behandeling. Tot de bankrekening beschikbaar is wordt 

gebruik gemaakt van de privérekening van de penningmeester.  

Ondersteuning Kindertuin 

De Stichting heeft de kindertuin ondersteund door de financiën te beheren en zij heeft 

gediend als juridische entiteit voor formele documenten, zoals het privacybeleid, de  

verzekeringsvoorwaarden voor de vrijwilligers en de contracten met de vrijwilligers 

(Gedragscode vrijwilligers,  VOG vrijwilligers).  

De Stichting begeleidt de kindertuin waar nodig op afstand. De tuinorganisatie en 

activiteiten voor de kindertuin vallen buiten het werkveld van de Stichting. Wel financiert de 

Stichting de activiteiten. Hieronder een beknopt overzicht van het eerste jaar. 

Voorbereidingsfase 

De locatie van de tuin in het Beekdal langs de Rosendaalselaan is om niet beschikbaar 

gesteld door dhr. Wijlhuizen, die daar zijn pluktuin heeft. De Vriendentuin is gestart in april 

2021. Daaraan voorafgaand is door vrijwilligers hard gewerkt om de tuin als kindertuin in te 

richten. Er zijn 17 moestuinbakken gemaakt, die zijn gevuld met goede grond, de paden zijn 

van houtsnippers voorzien, er moesten picknicktafels komen, zaden en plantjes zijn 

aangeschaft en tuingereedschap. Voor de aankopen is gebruik gemaakt van het beschikbare 

subsidiebudget. Tijdens de voorbereiding en gedurende het seizoen bleek dat het initiatief 

om de tuin te starten alom zeer positief werd ontvangen. Dat heeft er toe geleid dat veel 

materiaal werd geschonken of met korting kon worden aangeschaft. Een lijst met 

begunstigers is opgenomen in paragraaf 4.  

Een kernteam van vijf vrijwilligers heeft de coördinatie van de kindertuin op zich genomen. 

Vijftien kinderen hebben zich aangemeld en zeven vrijwilligers hebben de begeleiding 

verzorgd op de zaterdagmiddagen.  

Gedurende het moestuinseizoen 

Terugkijkend is het seizoen een succes geweest. Er was veel enthousiasme bij de kinderen en 

bij de vrijwilligers. Door coronabeperkingen is de tuin pas in september officieel geopend 

door de burgemeester. Er zijn in de loop van het seizoen twee evaluatiebijeenkomsten 

geweest met de vrijwilligers. Die bijeenkomsten gaven nieuwe inzichten op basis waarvan de 

opzet wat is aangepast: 

• de tijdsduur op de zaterdagmiddag is terug gebracht van 2 naar 1,5 uur 

• de begeleiding is verhoogd naar drie in plaats van twee vrijwilligers 

• de vrijwilligers hadden behoefte aan meer instructie over moestuinieren met 

kinderen; daaraan is mede door corona beperkt invulling gegeven.  

Er is financiering verstrekt om materiaal voor knutselactiviteiten van de kinderen aan te 

schaffen en drankjes voor de vrijwilligersbijeenkomsten en de opening. Hapjes zijn door de 

vrijwilligers zelf verzorgd.  

Conflictbemiddeling 

De Stichting heeft een bemiddelende  rol bij conflicten. In 2021 hebben zich geen conflicten 

voorgedaan.  
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4. Financiële verantwoording over 2021 

De Stichting heeft van de gemeente Rozendaal subsidie gekregen om te starten, ten 

bedrage van €1450. De ouderbijdrage voor de deelname van 13 kinderen aan de 

Kindertuinactiviteiten leverde €650 euro op en de politieke partij PAK doneerde €100 als 
ouderbijdrage voor 2 kinderen, waarvan de ouders de bijdrage niet konden opbrengen. 

Tenslotte ontving de stichting een anonieme donatie van €150.  
De totale inkomsten waren dus €2350. 

De begroting voor 2021 was gebaseerd op het projectplan 2021. Initiële (eenmalige) kosten 

voor het oprichten van de Stichting en het inrichten van de tuin en aanschaffen van 

gereedschappen werden begroot op €1450 en uitgaven voor plant- en zaaigoed, aanvullende 

activiteiten voor de kinderen en overige terugkerende exploitatiekosten op €650, totale 
uitgaven dus €2100.  Door slim inkopen en veel materiële donaties van diverse begunstigers 

(zie onderstaande lijst) waren de werkelijke uitgaven €1200,56 voor de startkosten en 

€482,93 jaarlijkse exploitatiekosten. 

De totale uitgaven bedroegen dus €1683,49 

Saldo aan het eind van 2021 is €666,51. 
De conclusie is dat we 2021 eindigen met een heel mooi resultaat, met dank aan de velen 

die dit hebben mogelijk gemaakt. 

Samenvatting financiële stand 2021: 

inkomsten 2021    € 2350,00 

uitgaven 2021.      € 1683,49 

                               _________ 

saldo 2021              €   666,51 

 

 

Lijst van begunstigers Vriendentuin De Beek 

• Subsidie: Gemeente Rozendaal 

• Moestuinbakken: korting op het hout door Pontmeyer Arnhem 

• Moestuingrond: gratis geleverd door Hoveniersbedrijf Rozendaal 

• Ondersteuning opbouwwerkzaamheden: Timmerbedrijf Klaassen 

• Zaad, plantmateriaal, oogsttassen: ODIN Velp 

• Bijenvolk in de tuin: Imker Jan Lijkendijk 

• Voor gezinnen die de ouderbijdrage niet konden opbrengen: donatie van het PAK 

• Standaarden voor contracten en formele documenten: Kindertuinen Delft 

• Vergaderruimte voor de vrijwilligersbijeenkomsten: Dorpsschool 

• Allerlei materiaal voor de tuin: inwoners Rozendaal 
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5. Plannen voor 2022 

Vooruitblik naar 2022 

Aan de plannen voor 2022 met betrekking tot de kindertuin wordt hard gewerkt. Daarbij 

worden de ervaringen uit het eerste jaar nadrukkelijk meegenomen. De tuin wordt 

uitgebreid en er komt meer aandacht voor het opleiden van de vrijwilligers.  

Voor de kindertuin wordt aan inkomsten een ouderbijdrage voor 12 kinderen (12 x €55= 
€660) verwacht en exploitatiekosten ter hoogte van €800 (grond, zaai- en plantgoed, 

kinderactiviteiten, opleiding vrijwilligers, kinderactiviteiten, bankkosten, EHerkenning-

licentie). Het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt ruimschoots gedekt door het 

kassaldo uit 2021, dus een goede balans in uitgaven gericht op de doelstellingen. 

Begroting kindertuin 2022: 

 

inkomsten               € 650,00 

uitgaven.                 € 800,00 

saldo 2021              € 666,51 

                                ________ 

saldo 2022        circa €500 

 

Daarnaast is de gemeente verzocht budget beschikbaar te stellen voor voorlichtings- en 

communicatieactiviteiten vanuit de werkgroep Duurzaam Rozendaal. 

De bijdrage van de gemeente moet nog gestalte krijgen. De voorlichtings- en communicatie-  

activiteiten worden qua kosten afgestemd op het beschikbare budget.  
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Bijlage: Projectplan Kindertuin 
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Projectplan Kindertuin Rozendaal 
Rozendaal; 24 november 2020 
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Inleiding 
Het initiatief om een tuin voor kinderen te starten is ontstaan vanuit de Subgroep Biodiversiteit die 

onderdeel uitmaakt van de Werkgroep Duurzaam Rozendaal. Het initiatief heeft geleid tot een 

kernteam van vrijwilligers met als taak de kindertuin te gaan oprichten en de organisatie vorm te 

geven en in te vullen. Dit projectplan geeft op beknopte wijze inzicht in vormgeving en organisatie 

van de kindertuin en geeft de stappen aan om daar te komen.  

Doelstelling 
Kinderen zijn bijna zonder uitzondering verwonderd en geraakt door de natuur. Een kindertuin 

nodigt uit om heel praktisch en speels bezig te zijn met kweken en oogsten van groente, fruit en 

bloemen en zich met de natuur te verbinden. Het mooie is dat de belevenissen van de kinderen ook 

ouders en familie zullen raken.  

De kindertuin zal een leuke plek zijn voor kinderen om met plantjes en beestjes bezig te zijn. Naast 

tuinactiviteiten zijn er aanverwante activiteiten die samenhangen met de tuin of de natuur.  

De algemene doelstelling is het bevorderen van de zorg voor de aarde. Wezenlijk daarbij is de 

verbinding met de natuur. Een kindertuin is een krachtig initiatief dat aan deze doelstelling bijdraagt. 

De kindertuin richt zich op kinderen uit Rozendaal. 

Opzet kindertuin 

Invulling 

• Er is een stuk grond bij de Pluktuin in het beekdal langs de Rosendaalselaan. 

• Uitgegaan wordt van een groep van 10 tot 15 kinderen die op zaterdagmiddag, twee tot drie uur 

actief zijn in de tuin gedurende acht tot negen maanden per jaar open. De meest voor de hand 

liggende leeftijdscategorie is van 6 t/m 10 jaar. De oudere kinderen vinden het vaak leuk om de 

jongere te helpen/coachen. 

• Elk kind heeft zijn eigen stukje grond, maar er zal ook onderlinge samenwerking zijn en het delen 

van plantjes en oogst.  

• Het benodigde oppervlak van de tuin wordt geraamd op 60 tot 80 m2 voor tuintjes, paden en een 

verzamelplek. Per kind zal er ca. 2,5 m2 beschikbaar zijn (mogelijk wat minder).  

• Een tuinclub is voor de kinderen veel aantrekkelijker dan meedoen als losse individuen.  

• Er zullen ook aanvullende activiteiten plaatsvinden die met de tuin/natuur te maken hebben. 

Het zaaien, planten en oogsten zal gevierd worden. Op de rustige momenten als de plantjes 

groeien, zijn er aanvullende activiteiten. 

 

Organisatie 

• Er is uitgegaan van 10 vrijwilligers die de kinderen begeleiden in de tuin. Gedacht wordt aan een 

openstelling van één dagdeel per week en een bezetting van twee begeleiders per keer. Dit komt 

neer op één dagdeel per maand per vrijwilliger. 

• Er komt een duidelijk tuinplan met geregisseerde keuzemogelijkheden voor elk kind. De tuin 

moet leuke oogst leveren en de voldoening moet niet overschaduwd worden door mislukkingen. 

Met een enkele mislukking is overigens niets mis, zo is het leven.  

• Zaad en plantmateriaal wordt veelal verstrekt door de tuin. Tuingereedschap is aanwezig op de 

tuin. 

• Een op te richten stichting coördineert de activiteiten. Zo stelt de stichting een inrichtings- en 

beplantingsplan vast, verzorgt de inkoop, communicatie, vrijwilligersbeleid en een beperkte 

training/coaching voor de vrijwilligers. Vanuit de stichting worden de activiteiten in samenspraak 

met de vrijwilligers gecoördineerd en ondersteund. De vrijwilligers zullen een VOG overleggen. 
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• De kindertuin wordt beheerd vanuit een stichting en de betrokkenen zijn verzekerd via de 

gemeente. 

• De ouders betalen een bijdrage in de kosten; voor lagere inkomens is deze de hoogte van deze 

bijdrage bespreekbaar. 

 

Juridische vormgeving 

Gezien financiële, verzekeringstechnische en fiscale aspecten is de beste rechtsvorm voor de 

kindertuin een stichting. De volgende aspecten spelen daarbij: 

Een stichting heeft: 

• Een maatschappelijk, sociaal of ideële doel 

• Geen winstdoelstelling 

• Geen leden, geen aandeelhouders 

• Inkomsten uit donaties, leningen, subsidies, erfenissen 

Het oprichten van een stichting betekent: 

• Oprichting via notaris met oprichtingskosten en statuten 

• Inschrijving KVK, bestuurders in handelsregister 

• Type Stichting: Sociale Belangen Beogende Instelling (SBBI) 

• Bestuursleden alleen eventueel onkostenvergoeding 

• Vrijwilligersregeling: geen loonheffing 

• Bestuur tekenbevoegd  (voorzitter, penningmeester, secretaris) 

• Bestuurders niet aansprakelijk met privé vermogen 

• Wellicht is een Raad van Toezicht vereist/gewenst 

Verzekering en aansprakelijkheid: 

• Wat betreft verzekeringen is er de VNG Vrijwilligersverzekering die beschikbaar via de gemeente 

Rozendaal. Daarmee zijn bestuurders en vrijwilligers gedekt tegen schade en aansprakelijkheid. 

• Voor de vrijwilligers geldt dat een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) moet worden overlegd; door 

vrijwilliger zelf aan te vragen 

 

Een stichting is online snel (2 weken) op te richten. 

 

Aan te schaffen materiaal, diensten 

Materiaal 

1. Infrastructuur (omheining, toegangshek, aanleg paden en beplantingsbedden, kist/hok voor 

gereedschap, etc.) 

2. Tuingereedschap (kindergereedschap als spade, hark, plantschopje, etc. en gezamenlijk 

gereedschap als kruiwagen, gieter, snoeischaren, emmers, stokjes, touw, etc.) 

3. Zaai, plant- en pootgoed 

4. Mest, compost, moestuingrond 

5. Materiaal voor aanvullende activiteiten voor de kinderen 

6. …………. 

NB. Punt 1 en 2 zijn eenmalig alhoewel er wel onderhoud en vervanging moet plaatsvinden. De 

overige punten zijn jaarlijkse aanschaffen. 

Diensten 

1. Opzetten Stichting 

2. Opstellen jaarrapportage 



11 

 

Budget 

De kosten voor de opgesomde materialen en diensten zijn begroot, opgesplitst in eenmalige 

startkosten en jaarlijkse exploitatiekosten. Er is vanuit gegaan dat de aanleg met de inzet van 

vrijwilligers plaatsvindt. 

Kostenpost Startkosten Exploitatiekosten 

per jaar 

Omheining, toegangshek, paden en bedden € 200  

Tuingereedschap (15 kinderen) € 300  

Opzetten stichting € 500  

Mest, compost, moestuingrond € 150 € 100 

Zaai, plant- en pootgoed  € 150 

Beperkte vervangingskosten   € 100 

Aanvullende activiteiten voor de kinderen  € 200 

Bijkomende  kosten € 300 € 100 

   

Totaal € 1.450 € 650 

 

De inkomsten uit ouderbijdragen zijn bedoeld om de jaarlijkse exploitatiekosten te dekken. In eerste 

instantie is uitgegaan van 10 deelnemende kinderen. Dat betekent een jaarlijkse bijdrage van € 65 
per kind. Bij 15 kinderen is dat € 45 per kind. 

 

Tijdplanning 
De te nemen stappen zijn in onderstaand schema in de tijd uitgezet. 

Activiteit nov dec jan feb mrt apr 

Aanvragen subsidie             

Oprichten stichting             

Uitwerken tuinplan             

Uitwerken kinderactiviteiten             

Taakomschrijving vrijwilligers             

Infrastructuur aanleggen             

Inkoop tuinartikelen              

Externe communicatie en werving             

 

 


