
Stadslandbouwkas De Oude Beer, Jaarplan 2021 
 
Het is en blijft zaak meer boost/beweging en uit te stralen dat we als stadslandbouwkas 
met elkaar het verschil maken. 
 
Dit kan op verschillende manieren. 
 
We vormen samen de stadslandbouwkas. 
 
De knop zit enerzijds in de communicatie met onze vrijwilligers. Door in gesprek te gaan 
over de wijze waarop we de taken onderling beter verdelen en spreiden. 
Dat kan op basis van het  werkplan waarin we de taken bewatering, zaaiplan, onkruidbeheersing, 
communicatie naar bezoekers en het zadenbeheer voor iedere vrijwilliger inzichtelijk maken op  
zo'n manier dat elke vrijwilliger hieraan een actieve bijdrage aan kan leveren. 
Het resultaat dient ( meetbaar) te zijn dat we eind volgend jaar minmaal 20% meer omzet en afzet 
genereren dan het afgelopen jaar.   
 
We doen leuke onderscheidende activiteiten. 
 
Voor 2021 maken we een jaarkalender  waarin als activiteiten in ieder geval zijn opgenomen: 
         = cursus fotografie in de stadslandlandbouwkas samen met Jeroen Niemeijer  
            in het voorjaar ( april) en het najaar (oktober) op zondagen. 
         = workshop wilgenteen vlechten met Ineke Visser ( mei en november)  
         = een leuke tentoonstelling met Evert te openen door de kinderburgemeester 
         = project wortel schieten samen met het eetschap (voorjaar 2021) 
         = samen koken in de kas in de vorm van een workshop 
         = het peperfeest in het najaar 
         = eigen bier brouwen en proeven 
         = en helemaal nieuw zelf wijn maken in samenwerking met Bouwlust en de Bilderhof 
 
Samenwerking Zuidpunt. 
      Deze is destijds gebaseerd op gebrek aan voldoende capaciteit van vrijwilligers om de eigen 
      kas in zijn geheel in bedrijf te nemen en te houden. Zeg maar van de nood een deugd maken. 
      Inmiddels is deze situatie gewijzigd. We beschikken over voldoende eigen vrijwilligers en zijn 
      zeker in staat om het gedeelte van de kas dat de Zuidpunt nu gebruikt zelf over te nemen 
      en daarmee nog meer omzet te generen. 
      Uiteraard  is het netjes dit in goed overleg af te bouwen, maar al te goed is gewoon buurmans 
      gek. 
 
  De stadslandsbouwkas beter ‘verkopen' in de PR. 
      Natuurlijk heeft het artikel in De Plusser veel extra PR opgeleverd, maar er moet veel meer 
      gebeuren in de sfeer van PR.  Ik stel voor hier een aparte werkgroep onder de regie van de  
      secretaris voor te vormen met  een duidelijke opdracht en budget. 
 
    
Financieel beheer stadslandbouwkas. 
    Het gaat steeds beter met de inkomstenkant van de stadslandbouwkas. 
    Naar mijn idee is het handig een jaarrekening te maken van het  afgelopen jaar en een raming 
voor het komend jaar. 
    Hierin kan worden opgenomen wat de te verwachten inkomsten zijn van de kas zelf ( aan de  
    hand jaarrekening 2020, plus de extra activiteiten, het eetproject levert € 1.000,00 op en de 



    andere activiteiten brengen dit schat ik ook op extra inkomsten. 
 
Aanvraag wijkwens 2021. 
   Mijn voorstel is in het kader van tegengaan eenzaamheid en duurzaamheid op basis van  
   deugdelijke offerte zowel het toilet als de keuken + afwasapparaat een aanvraag in te  
   dienen mede ondersteund door Aafje Dordrecht West. 
 
 Meerjarenaanvraag Subsidieregeling Maatschappelijke  Initiatieven 2021 – 2023. 
 Op basis van de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven gemeente Dordrecht  
 stelt het bestuur een projectgroep in met de opdracht een aanvraag in te dienen  
 waarin biologische landbouw van de stadslandbouwkas het vertrekpunt vormt en  
 deze een vaste plek krijgt op het Eiland van Dordrecht binnen een samenband  
 van bedrijven/ondernemingen die op dit gebied actief zijn en erkenning en steun  
 krijgen van de gemeente Dordrecht en provincie Zuid-Holland. 
 Tevens doet de projectgroep een voorstel voor een aanvraag van een bedrag van € 20.000,- 
Vooralsnog nemen we in de begroting 2021 geen bedrag voor deze post op. 
 
We gaan  in gesprek en prikken een datum . 
Als bestuur willen we volgend voorjaar in gesprek over de volgende zaken: 
– Hoe loopt de huidige organisatie van onze kas en wat daaraan te verbeteren? 
– Is het mogelijk met elkaar de taken in onze kas nog beter te verdelen? 
– Zijn er ideeën of suggesties voor extra activiteiten die bij onze klas passen en  
 (extra) inkomsten opleveren? 
– en verbreding van onze stadslandbouwkas en samenwerking op het gebied van biologische  
 (stads)landbouw? 
 
 


