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Inleiding

In dit beleidsplan legt Stichting Tuinpark Laakzijde (“de Stichting) haar beleidsvoornemens voor de
periode 2022-2025 neer.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar
statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel:

“1. het ontwikkelen, bevorderen en realiseren van onderlinge samenwerking tussen de bij de stichting
aangesloten organisaties en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van twee of meer
aangesloten organisaties, teneinde de kwaliteit, het imago en de uitstraling van Tuinpark Laakzijde in stand
te houden en te verbeteren, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het hiervoor
vermelde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten
te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.”

De Stichting is opgericht op 11 oktober 2017 vanaf het moment dat duidelijk was dat ter plaatse
van de in te richten locatie Tuinpark Laakzijde een algemene entiteit nodig was die de
samenwerking ging ondersteunen van de op het terrein te vestigen organisaties. Gezien het feit dat
de locatie pas eind 2021 daadwerkelijk door de gemeente in beheer is gegeven, is tot medio 2021
de Stichting nog niet actief geweest. Vanaf medio 2021 is de Stichting van start gegaan met haar
statutaire doelstelling. Het bestuur heeft sindsdien activiteiten verricht om gelden te verkrijgen
voor de inrichting van het aan haar in gebruik gegeven terrein.

Missie en visie

De missie is waar we voor staan, de visie is waar we voor gaan.

Missie: Nieuwe ruimte geven aan mensen en ideeën

De missie van de stichting is het bij elkaar brengen van initiatieven die elkaar anders niet zouden
vinden. Dat doet zij door actieve participatie in het lokale en groene duurzame netwerk en door het
aangaan en stimulering van publiek-private-burger samenwerkingen. De Stichting faciliteert
burgers, kleinschalige organisaties en sociale ondernemers middels ruimte, kennis en geld ten
behoeve van de ontwikkeling, realisatie en beheer van het tuinpark.

De kracht van de Stichting ligt in de brugfunctie tussen overheid en burgers, maatschappelijke
organisaties en sociale ondernemingen. Zij participeert actief in het vormgeven van duidelijke
afspraken en het aantrekken van financiering tbv ontwikkeling en realisatie van het tuinpark.
Successen worden gedeeld tbv inspiratie.

Visie: een duurzame toekomst creëren



De visie van de stichting is om een groene, duurzame en inclusieve samenleving te creëren middels
actief betrokken burgerschap op het lokale eetbaar tuinpark Laakzijde. Het is een manier om
mensen bewust te laten worden van het zelfredzaamheid op lokaal niveau, om de impact op het
milieu te verkleinen en de sociale verbindingen te verstevigen.

Werkzaamheden

De feitelijke werkzaamheden komen overeen met de statutaire doelstelling. Met de
werkzaamheden van de stichting wordt het algemene belang gediend. De stichting heeft daartoe
een aanvraag gedaan om als algemeen nut beogende instelling te worden opgenomen in de zin van
artikel 5b van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit:

- de heer E.G.M. Verhallen (voorzitter)
- mevrouw I.E. Verhoeven- van Doorn (secretaris)
- de heer Y. Cohen (penningmeester)
- de heer N.K. Sickler (algemeen bestuurslid)

Activiteiten

Concrete activiteiten waar de stichting zich de komende tijd op wil richten zijn:

- Realisatie van de samenwerkingsverbanden
- Behoud en versterking van de natuur op het tuinpark
- Streven naar intrinsieke waarde voor de omgeving
- Ruimte bieden aan individuen en organisaties om zich te richten op ontplooiing

Om deze activiteiten mogelijk te maken probeert de stichting gelden te verkrijgen die kunnen
aangewend om de doelen te bereiken. De stichting is met de volgende projecten bezig die
bijdragen aan het behalen van de doelstellingen:

- Realisatie van een natuurschuur
- Realisatie van een gemeenschappelijk erf
- Realisatie van vogel nestgelegenheid voor uilen, zwaluwen en vleermuizen
- Realisatie van een inheemse haag
- Samenwerking opzetten tussen de organisaties op het tuinpark, alsmede met scholen en

het IVN
- Opzetten van een communicatiestructuur

Doelgroepen

Doelgroepen zijn betrokken burgers, organisaties en sociale ondernemingen met de volgende
raakvlakken:

- Moestuinen, stadslandbouw en voedselbossen.
- Inclusieve en duurzame en gezonde samenleving
- Zorg en educatie in het groen

Beheer en besteding vermogen

De Stichting trekt gelden aan tbv specifieke projecten. Deze zijn vooraf begroot. Wanneer er geld
te kort is ten behoeve van overschrijding budget dan onderzoekt de Stichting of hier geldige



redenen voor zijn en probeert hiervoor extra middelen aan te trekken. Bij een gunstige realisatie,
zodat er geld overblijft, zoekt de Stichting passende projecten tbv besteding van deze middelen.

Het kan zijn dat er geld wordt gereserveerd tbv onderhoud van een tuinpark. Dan zal dit in de
begroting zichtbaar zijn.

Bestuursleden ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun
diensten.

De wijze van verwerving van inkomsten

Samen met betrokken zal de Stichting onderzoeken wat de juiste bronnen zijn. De Stichting vraagt
vervolgens subsidies aan, werft fondsen en donaties. Zodra de stichting als nut beogende instelling
wordt aangemerkt, kan zij vrij van schenkingsrecht deze gelden ontvangen.


