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Bestuur 
Het bestuur van BZ bestaat uit de volgende personen: 
- Johannes van de Velde: voorzitter 
- Joost Adriaan van der Ven: penningmeester 
- Dirk Hendrik Jacobus Marinus Stoutjesdijk: secretaris 
 
Statutaire doelstelling  
De doelstelling van BZ is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.  
1. Het op een duurzaam en maatschappelijke wijze en met behulp van vrijwilligers realiseren van een 
VoedselBos op het Eiland van Dordrecht en het binnen dit kader aanbieden van educatie over 
duurzaamheid en permacultuur aan scholen.  
2. Bijdragen aan waarden, zoals participatie, zelfredzaamheid, zorg door en voor zwakkeren, jeugd, 
jongeren en ouderen.  
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
_____________________________________________________________________ 

Beleidsplan BZ 
Dit is het beleidsplan van BZ. BZ is ontstaan vanuit een bewonersinitiatief om gezamenlijk met 
vrijwilligers een “VoedselBos” te realiseren op het “Eiland van Dordrecht”. In eerste instantie, een 
nieuw en duurzaam initiatief, op basis van permacultuur. Al snel bleek dat er naast het duurzame 
karakter van ons VoedselBos, enorme mogelijkheden lagen voornamelijk in het sociaal maatschappelijk 
kader. Een unieke combinatie welke in Nederland nog zeer beperkt is gerealiseerd. Dit beleidsplan 
maakt duidelijk wat wij als stichting willen neerzetten. Een maatschappelijk verantwoord VoedselBos 
met een stabiele basis, van waaruit wij onze doelgroepen enthousiasmeren om te komen en te blijven 
helpen. 
 
Duurzaamheid 
Bij duurzaamheid, denken wij aan duurzame landbouw, maar ook het uitdragen van: maatschappelijk 
verantwoord leven, milieu, ecologisch en toekomstgericht denken. Mensen zijn erop gericht om geld te 
verdienen en van de welvaart te genieten. Daarbij worden er nogal eens keuzes gemaakt die op 
langere termijn niet gunstig zijn voor het leefklimaat op aarde. De mensheid heeft de 
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verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties zodat onze kinderen en kleinkinderen gezond 
kunnen leven. De landbouw zorgt wereldwijd voor een flink aantal problemen, zoals:  

− CO2-uitstoot; 

− Achteruitgang van bodemleven en bodemvruchtbaarheid; 

− Uitspoeling van belangrijke voedingstoffen in de bodem;  

− Achteruitgang van de biodiversiteit door mono- en wisselculturen, doordat er slechts één gewas 
verbouwd wordt;  

− Toename van resistentie bij plaagdieren en gewassen voor bestrijdingsmiddelen waardoor er 
steeds nieuwe en veelal schadelijkere chemicaliën gebruikt moeten worden; 

− Verschraling van het voedselaanbod, omdat landbouwers zich richten op het verbouwen van 
slechts enkele gewassen die op de wereldmarkt goed geld opleveren.  

Het is een uitdaging om bovenstaande problemen aan te pakken. Willen we de aarde ook voor de 
komende generaties leefbaar houden, dan moet de landbouw oplossingen vinden voor deze 
problemen. Als we kijken waarom deze problemen met de huidige landbouw optreden dan zijn er twee 
fundamentele redenen die alle andere problemen veroorzaken: mono- en/of wisselculturen en 
éénjarige gewassen.  
Welke functie kunnen wij maatschappelijk geven aan een VoedselBos? Eten is van oudsher een 
samenbindend moment van de dag. Als eten ons zo verbindt, hoe mooi is het dan om een bos te 
hebben, waar voedsel gedeeld kan worden en tegelijkertijd contact ontstaat tussen mensen? We leven 
in een individualistische tijd. We hebben onze eigen dagbesteding, zijn daar druk mee, maar wie woont 
er eigenlijk naast ons? Wie is onze naaste? Een VoedselBos brengt mensen bij elkaar. In de stilte van 
het bos kom je tot jezelf door te genieten van de inrichting en omdat er veel valt te ontdekken.  
 
Maatschappelijk 
Een VoedselBos is er niet alleen voor volwassenen, ook kinderen kunnen hier van alles zien, maar ook 
spelen in de natuur. Onze passie is aanstekelijk, waardoor we elkaar kunnen helpen en kennis kunnen 
delen. Wij nodigen onze jeugd en scholen uit om te komen kijken en te leren.  
Bos en bomen zijn belangrijk voor mensen. Mensen hechten aan een bos omdat ze er mooie, stille, 
leuke maar ook misschien spannende en interessante ervaringen mee hebben opgedaan. Denk aan het 
bos dat in de lente bedekt is met een uitbundig tapijt van bloemen, aan die lange boswandeling in de 
zomer of een onverwachte ontmoeting met het wild dat zich in een bos kan schuilhouden. Deze 
ervaringen zorgen ervoor dat mensen zich betrokken voelen bij het bos en het behoud ervan en 
daarmee het behoud van de biodiversiteit. Wie heeft er niet van gedroomd om door een bos te lopen 
en zo langs het pad lekkere frambozen, appels, hazelnoten en tamme kastanjes te proeven? Deze 
droom komt uit in een VoedselBos. Een VoedselBos is er voor iedereen. Sociale cohesie, samenwerken 
en uiteindelijk samen oogsten, zowel letterlijk als figuurlijk. Naast de duurzame pijler “permacultuur” 
van het VoedselBos is er dus een sociaal-maatschappelijk kader waaraan we in het VoedselBos werken.  
 
Beleid t.a.v. de te verrichten werkzaamheden  
De eerste jaren na de oprichting van BZ is de organisatie op de kaart van Dordrecht gezet. Er is een 
stevig fundament. Het verkrijgen van een locatie waar we het VoedselBos kunnen realiseren is toch 
lastiger dan eerder werd gedacht. De gemeente Dordrecht speelt hier een cruciale rol. 



Bij ons is er voor iedereen plek dus ook voor mensen met een beperking; fysiek, verstandelijk, 
psychisch of sociaal, iedereen is welkom, etniciteit, seksuele voorkeur of geloofsovertuiging is 
onbelangrijk, we maken verbinding tussen mensen oud en jong, arm of rijk, ziek of gezond. We gaan 
jeugd en jongeren stimuleren en enthousiasmeren om mee te werken en te denken. Scholen en jeugd 
ontvangen wij om educatie te geven over duurzaamheid en permacultuur. Wij maken verbinding 
tussen mensen van kwetsbare groepen in de samenleving om eenzaamheid en isolatie te voorkomen. 
Het realiseren van VoedselBos "BuitenZinnig" is enerzijds een vernieuwend, duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord, groen initiatief waarbij voedselproductie in een romantisch bos op de 
basis van permacultuur wordt aangelegd. In het VoedselBos staan bomen en planten, waarvan delen 
op één of andere manier eetbaar zijn. Het aanleggen en onderhouden van het bos doen we op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze. Het VoedselBos zien wij als middel om vrijwilligers en 
deelnemers te laten samenwerken en mee te denken. Dit zorgt voor het bevorderen van sociale 
samenhang en sociale participatie in de samenleving. Daarnaast is er in deze rustige omgeving ruimte 
om elkaar te ontmoeten. De zinvolle dagbesteding zorgt voor een nieuwe plek in de maatschappij. 
 
Vrijetijdsbesteding, dagbesteding, participatie, re-integratie en stage 
In eerste instantie is BZ gestart als vrijwilligersorganisatie, dit zijn we overigens nog steeds, echter zijn 
we de laatste jaren meer actief op het sociaal maatschappelijk vlak. Inmiddels is het VoedselBos een 
duurzaam middel om ons sociaal maatschappelijke doel te bereiken. Wij voorzien in dagbesteding en 
vrijetijdsbesteding. Dagbesteding in de vorm van deelnemers met een WMO- of WLZ-indicatie, 
participanten, mensen die re-integreren en stageplekken.  
 
Alles door elkaar heen dus, eigenlijk net als in het VoedselBos.                                                         
 
De dagelijkse leiding van BZ is in handen van 2 vakkrachten welke nu nog een uitkeringsstatus hebben 
maar straks door BZ in dienst worden genomen. Zij worden in hun uitoefening van de taken bijgestaan 
door een team van vrijwilligers die onze deelnemers bijstaan in hun dagelijkse activiteiten. Zij doen dit 
voor vrijetijdsbesteding………..een unieke combinatie. 
 
Locaties.  
De eerste jaren na de oprichting van BZ, hebben we BZ op de kaart gezet, Dordrecht weet wie BZ is. Er 
is een stevig fundament. Het verkrijgen van een locatie waar we het VoedselBos kunnen realiseren is 
toch lastiger dan eerder werd gedacht. De gemeente Dordrecht speelt hierin een cruciale rol.  
In 2015 zijn we gestart op de locatie Jeugddorp we kregen hier een ruimte van een kerk in bruikleen.  
In maart 2018 zijn we terechtgekomen op het terrein van De Hoop GGZ. Het was de bedoeling dat we 
5,5 Ha aan VoedselBos gingen realiseren. Na ruim 30.000 uur te hebben gewerkt en van een grasveld 
van 0,75 Ha een paradijsje te hebben aangelegd lazen we medio februari 2020 in de krant dat we van 
het terrein van De Hoop weg moesten. De Hoop gaat de grond verkopen aan een projectontwikkelaar. 
Naar later bleek had De Hoop in juni 2017 een zienswijze ingediend om het gehele terrein te verkopen 
en vol te bouwen met huizen. Dit is door de Gemeente Dordrecht in de derde herziene structuurvisie 
opgenomen.  
Vanaf december 2020 hebben we op tijdelijke basis via de gemeente Dordrecht de beschikking 
gekregen van een school aan de Dr. L.L. Zamenhoflaan 27 in Dordrecht. We gebruiken de school samen 
met Het Kompas, school voor bijzonder onderwijs. 



Gezamenlijk met de gemeente Dordrecht zijn we aan het onderzoeken waar op het eiland van 
Dordrecht de meeste kans is om het VoedselBos te realiseren. Gezegd moet dat dit een langdurig en 
stroperig proces is. 

Exploitatielasten 
De maandelijkse lasten van BZ zijn zeer marginaal dit heeft te maken dat BZ nog steeds geen lasten 
heeft voor huisvesting en energie. Over het jaar 2021 waren de gemiddelde maandelijkse lasten 
€1.770,-. Deze lasten zullen aanzienlijk hoger worden als we moeten gaan bouwen of huren. 

Inkomsten van BZ 
De belangrijkste inkomsten van BZ zijn (zie ook de winst- en verliesrekening elders op de website): 
- inkomsten uit dagbesteding vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden  
- inkomsten uit dagbesteding vanuit ASVZ    
- inkomsten uit participatieplekken vanuit de Gemeente Dordrecht     
     
Reservering 
De financiële situatie van BZ is gezond. De investeringen die we moeten doen, blijven achter maar dit is 
ingecalculeerd. Op de nieuwe locatie ontstaan er hogere kosten zoals: bouw, verbouw, aankoop grond, 
verhoging van de exploitatielasten en personeelskosten. Dit betekent, doordat er een mooie financiële 
buffer is opgebouwd we straks een goede doorstart kunnen maken. 
 
Visie  
Op het Eiland van Dordrecht wordt een VoedselBos gerealiseerd. Dit wordt bij voorkeur op een perceel 
grond wat door een derde partij voor een lange termijn ter beschikking wordt gesteld. Hierbij wordt 
gedacht aan een termijn van 30 jaar. Naast het realiseren van een VoedselBos kan het gewenst zijn om 
activiteiten te ontplooien die niet direct tot doel hebben een VoedselBos te realiseren maar zullen  
wel daaraan vergelijkbaar zijn zoals het kweken van voedsel of planten. Ook het uitdragen van de 
filosofie voor een VoedselBos hoort daarbij. BZ streeft er in eerste instantie niet naar om percelen 
grond in haar bezit te krijgen. Zo de verkregen gelden dit toelaten en er geen andere mogelijkheid is 
om een perceel grond te verkrijgen wordt deze mogelijkheid overwogen.  
Het VoedselBos wordt geëxploiteerd door BZ, met behulp van de hier beschreven doelgroepen. Zo zal 
de oogst allereerst bestemd voor deze doelgroepen. De te verwachten meeropbrengst zal worden 
gedoneerd aan minder bedeelde mensen. De globale werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden zijn 
het planten van verschillende houtachtige en kruidachtige plantensoorten. Deze worden vervolgens 
zodanig onderhouden dat het doel van voedselopbrengst wordt verkregen. Door het inzetten van 
mensen die op grote afstand staan van het normale arbeidsproces, leerlingen en elke vrijwilliger die 
dat ambieert denkt BZ dat zij haar doelstelling kan realiseren. Hierdoor draagt BZ bij aan de realisatie 
van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten. Hierbij is het niet alleen het doel om 
vrijwilligers in te zetten tot het verkrijgen van een oogst maar ook en niet onbelangrijk om de filosofie 
uit te dragen dat de toepassing van overblijvende gewassen voor de voedselproductie uiteindelijk een 
betere methode is dan het kweken van eenjarige gewassen zoals in de reguliere landbouw  
gebruikelijk is. BZ denkt in drie jaar haar doel van een ingeplant VoedselBos te kunnen verwezenlijken 
van ongeveer 1 hectare groot. Naast het ontwikkelen van het eigen VoedselBos wordt er contact 
onderhouden met soortgelijke activiteiten in de rest van Nederland. Indien gewenst sluit BZ zich 



daartoe aan bij een overkoepelend orgaan.  
 
Afwezigheid winstoogmerk  
BZ heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten van BZ worden aangewend voor BZ zelf en het aan te 
leggen VoedselBos. BZ streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De inkomsten die BZ genereert 
met de dagbesteding en participatie zullen straks worden gebruikt den dienste van BZ voor wat betreft 
de exploitatielasten, loonkosten etc. 
Bedragen die nodig zijn om investeringen te doen voor opgezette activiteiten voor bijvoorbeeld het 
VoedselBos worden verkregen door het verwerven van fondsen of door giften die zijn geschonken 
door particulieren, bedrijven of instellingen. De op deze manier verkregen gelden worden weer ingezet 
om nieuwe activiteiten te ontplooien of uit te breiden die passen binnen de doelstelling van BZ.  

Bestemming liquidatiesaldo  
Het batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een ANBI-stichting met een  
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse stichting die uitsluitend of nagenoeg  
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.  

Werving  
BZ gaat fondsen werven door deze aan te schrijven en de doelstellingen  
van BZ aan te prijzen. Daarnaast gaat BZ, particulieren en bedrijven aanzetten tot het geven van giften 
in geld en natura, hiervoor is de ANBI-status aangevraagd. BZ zal zorgen dat zij de beheerkosten zo laag 
mogelijk houdt. Hiertoe worden bedrijven ook uitgenodigd om materialen en/of werkzaamheden uit te 
voeren tegen gereduceerd tarief. Deze bedrijven worden vermeld op de website. Op de website is 
verder een overzicht te vinden van alle bedrijven die materialen hebben geschonken of inspanningen 
hebben verricht ten dienste van BZ.  

Beheer  
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. De penningmeester  
van BZ beheert de verkregen gelden. Deze worden op een Rekening-Courant en een 
Bedrijfsspaarrekening gestort. Er worden doelen in een rangorde opgesteld met een bijbehorend 
budget. Zodra er zoveel geld binnen is gekomen dat het eerstvolgende doel betaalbaar is geworden zal 
er tot uitvoering overgegaan worden.  
Inmiddels is ons doel; een nieuwe plek voor het VoedselBos te verwerven met de hiervoor 
noodzakelijke opstallen. Wellicht zullen met de liquide middelen die er momenteel zijn niet alle 
noodzakelijke doelen gerealiseerd kunnen worden. Gekeken zal dan worden wat er wel en niet kan 
worden uitgevoerd. 

Bestedingsbeleid  
Op locatie aan Dr. Zamenhoflaan 27 kunnen we in ieder geval nog tot het einde van het schooljaar 
2022/2023 blijven. Dit geeft ons in ieder geval enig uitzicht. De kosten voor deze locatie worden 
momenteel gedragen door de interventie van de Gemeente Dordrecht.  
 
De verwachting is dat we komende jaren de verkregen inkomsten, in overeenstemming met onze 
doelstelling kunnen gaan besteden aan de volgende projecten.  



 
Op korte termijn 1-2 jaar 
- Het verkrijgen van een terrein voor exploitatie van het VoedselBos  
- Het opstellen van een ontwerp en andere documenten om aan de hand van een plan het aanleggen 
van het VoedselBos te starten (ondersteuning vanuit KNHM) 
- Het aanleggen van de contouren van het bos  
- Het aanplanten van de eerste planten  

Middellange termijn, 2-5 jaar  
- Het volledig inplanten van het VoedselBos  
- Het uitvoeren van educatieve activiteiten  
- Het uitdragen van de opgedane kennis  

Lange termijn 
- Wellicht het opzetten van een tweede VoedselBos  

Beschikken over het vermogen van BZ  
Op grond van artikel 6 van de statuten van BZ (bepaling omtrent de  
besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon 
doorslaggevende zeggenschap binnen BZ. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het 
vermogen van BZ als ware het eigen vermogen.  

Beloningsbeleid  
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, in overeenstemming 
met artikel 3.5 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de 
bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. BZ heeft nog geen personeel in dienst.  
Momenteel wordt maandelijks aan 4 personen een belastingvrije vrijwilligersvergoeding betaald 2x 
€150,00 en 2x €90,-. 

Beschrijving administratieve organisatie  
De administratie van BZ wordt gevoerd door Johannes van de Velde, de voorzitter van BZ. De 
jaarrekening van BZ wordt in eigen beheer opgesteld. Als overheidsinstanties dat op enig moment 
vereisen zal hiervoor een accountant benaderd worden.  

Publicatieplicht  
BZ voldoet aan haar publicatieplicht door alles wat hiertoe noodzakelijk is te publiceren op de website 
www.stichtingbuitenzinnig.nl.  

Integriteitseisen  
De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het 
gebruik van geweld. Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in 
de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.  

 


