
 

 

Toelichting Jaarverslag 2017 

 

 

In 2017 is er weer veel gebeurt. Helaas is er nog steeds geen locatie beschikbaar om het VoedselBos 

te starten. Wel is er veel aan de weg getimmerd qua herkenbaarheid, is het bedrijfsplan voltooid en 

een plan van eisen opgesteld voor zowel pand als het bos. 

 

Begroting 2017 
Eind 2016 is een begroting opgesteld. Hierbij is er vanuit gegaan dat er een start gemaakt zou kunnen 

worden met de aanleg van het VoedselBos. Helaas is dit niet gelukt. We zijn blijven zitten in het pand 

van Kom en Zie Dordrecht. De kosten van exploitatie waren daardoor dermate anders dat de 

daadwerkelijke kosten geheel naders bleken dan vooral haalbaar leek. Omdat in deze begroting 

weinig dekking was, is besloten de uitgaven zeer minimaal te houden. Wel is geprofiteerd van de 

vergoeding van een participant.  

Gaandeweg is het beleid zo aangepast dat per project werd bekeken of daar middelen voor 

beschikbaar gemaakt konden worden. Zo hebben vooral NL Doet, Burendag en de 

Wilgenwendemarkt geld opgeleverd. Ook was het mogelijk middels een donatie van Ekoalot 

Dordrecht mogelijk met 4 personen een workshop te volgen in Borculo.  

In plaats van een begrotingstekort is door vindingrijkheid en veel bereidwillige mensen en bedrijven, 

het een financieel positief jaar geworden. Er is met een batig saldo van ruim €16.000 afgesloten. 



 

 

Activiteiten 
We hebben een hele serie BuitenZinnige Avonden gehouden in Royal Place op Jeugddorp. Bekende 
en onbekende sprekers hebben een deel van de avond ingevuld. Zo hebben we geluisterd naar 
boswachter Thomas van der Es, bestuurslid van Vlijpark, Richard van Stadslandbouwkas De Oude 
Beer en onze eigen vrijwilligers hebben zich een aantal avonden geweldig ingezet. 
Een aantal malen per week heeft Thierry leuke verhaaltjes en wetenswaardigheden met ons gedeeld 
op de Facebookpagina van BuitenZinnig. Mede hierdoor zijn we van 200 likes begin 2017 gegaan naar 
ruim 900 likes aan het einde van het jaar. Ook zorgt hij wekelijks voor onze bijdrage voor het artikel 
in De Stem van Dordt. Hierdoor worden we steeds vaker herkend en zijn van een onbekend initiatief 
naar een status waarbij vrijwel alle bewoners in elk geval al eens hebben gehoord van het idee van 
ons VoedelBos.  
Geheel 2017 konden mensen die een bril of hoortoestel kochten bij Specsavers kiezen of zij een 
voorkeur hadden voor donatie aan een landelijk doel of BuitenZinnig. Specsavers zal begin 2018 de 
balans opmaken. Vervolgens wordt naar ratio van de muntenverdeling een deel van de winst 
uitgekeerd aan beide doelen.  
Vele gesprekken zijn we aangegaan. Zo zitten we met regelmaat om de tafel met wethouder Rik van 
der Linden en ambtenaren, hebben gepraat met LTO, vrijwel alle fracties van de gemeenteraad, deel 
genomen aan het Initiatievenknooppunt en initiatief zoekt nemer. Ook hebben we bedrijven 
benaderd als we iets nodig hadden. 
 
We zijn we erkend leerbedrijf geworden voor niveau 1,2 en 3 BBL. Daarnaast mochten we voor de 
Sociale Dienst Drechtsteden 4 participatieplekken invullen. Direct hierop is er 1 plek ingevuld. 
Wegens bezuinigingen zijn kort daarop helaas de andere 3 plekken bevroren. 
 
In het kader van hergebruik zijn bijna 100 dakramen opgehaald in een wijk. De 
woningbouwvereniging ging deze ramen wisselen. Wij hebben deze ramen ingezameld en ontdaan 
van hout en ijzerwerk. IJzerwerk is gescheiden ingeleverd en ramen worden hergebruikt in 
leem/strobouw. 
We zijn verkozen als “Kanjer van het jaar 2017”. Een initiatief van MEE Drechtsteden. In navolging 
van de titel “Kanjer van de maand november”. 
 



 

 

Dit jaar was in Dordrecht de eerste Beursvloer. Bedrijven en initiatieven hadden de mogelijkheid een 
match met elkaar aan te gaan. Tijdens deze beursvloer hebben we 5 matches weten te maken. Zo 
wordt er een bedrijfsfilmpje gemaakt, mogen wij ons presenteren in de hal van het ziekenhuis, wordt 
onze website overgenomen, helpt een evenementenbureau bij het openingsfeest en worden we met 
PR ondersteund.  
 
Vanuit het Oranjefonds ontvingen we een bedrijf met 40 personeelsleden voor NLDoet op 
Jeugddorp, liepen collecte voor het Oranjefonds en organiseerde Burendag op Wilgenwende. 
 
De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij ondersteunde ons dit jaar met adviezen. 
Op markten waren we actief op de Bijenmarkt, Groenmarkt Vogelplein, Tuinfair Vlijpark en 
Boerendag. Ook hielden we zelf een informatiemarkt op Wilgenwende. Tijdens deze markt 
informeerden we de buurtbewoners over onze plannen het VoedselBos te starten in Park 
WIlgenwende. Alom enthousiasme hoorden we. Dit bleek uit de handtekeningen welke we uit de 
buurt ontvingen. 99% van de aanwezige bewoners heeft getekend. De ene persoon die niet tekende 
was positief, maar wilde niet tekenen. 
 
 
 

  



 

 

Vooruitblik 
 
Ondanks dat we hadden verwacht in 2017 te kunnen starten met de realisatie van het VoedselBos, is 
dit helaas nog niet gelukt. Wel is er hard gewerkt aan het uitbreiden van het netwerk.  
Via het netwerk van leerbedrijven in Dordrecht heeft een bedrijf interesse getoond om op eigen 
terrein het VoedselBos te starten. Komende tijd zal blijken of deze rechtspersoon kan bieden wat wij 
nodig hebben.  
Verder gaan we ons verder verdiepen in het opbouwen van duurzame relaties, ontwikkelen van 
lesmateriaal voor basisschoolleerlingen en blijven we wekelijks open om mensen te ontmoeten. We 
hopen dit natuurlijk zo snel mogelijk te kunnen uitbreiden, waarna we van start kunnen gaan! 
Gekeken gaat worden hoe de financiële situatie stabiel gehouden kan worden en zo mogelijk worden 
versterkt. 
 
 
 
 

Ieder jaar worden we vruchtbaarder! 
 

 
 


