Or anj e Fonds

Basisinformatie
Alle velden bij de contact- en
organisatiegegevens zijn ingevuld en correct?

Ja

Welke naam heeft uw initiatief?

Boschveldtuin

Gaat het om een:

Doorontwikkeling van een bestaand initiatief

Op welke datum gaat uw initiatief van start?

01-07-2015

Waarom past uw initiatief binnen de tender
Groen Verbindt?

De Boschveldtuin is een groene ontmoetingsplaats voor alle
wijkbewoners. De afgelopen 3 jaar is deze tijdelijke wijktuin
zodanig tot bloei gekomen dat de gemeente ons een
permanente plek wil gaan bieden in 2016 in het nieuwe Groene
Hart van de wijk Boschveld. Tot die tijd willen we activiteiten
blijven organiseren, de kweekbakken vervangen en het aantal
uitbreiden en en de tuin klaar maken voor de verhuizing.

Welk bedrag vraagt u aan bij het Oranje Fonds?

2000

Heeft u eerder een aanvraag ingediend bij het
Oranje Fonds?

Ja

Vermeld hier het meeste recente Projectnummer

20120751

Mijn organisatie / contactgegevens
Naam organisatie

Vereniging Onafhankelijk Buurtplatfom Boschveld

Statutaire naam

Vereniging Onafhankelijk Buurtplatfom Boschveld

Bezoekadres straat

Edisonstraat 28

Bezoekadres postcode

5223 CE

Bezoekadres plaats

'S-HERTOGENBOSCH

Werkgebied

Plaatselijk

Categorisering maatschappelijke
organisaties

2.1.4 Buurtvereniging

Doelgroep(en)

Algemeen; Kinderen; Jongeren; Ouderen; Vrouwen; Mannen

Postadres straat

's-Gravesandestraat 13

Postadres postcode

5223 BR
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Postadres plaats

'S-HERTOGENBOSCH

Telefoonnummer

0736233195

Website
KvK nummer
Banknummer (IBAN)

NL03INGB0003274686

Organisatietype

Vereniging

Aantal (betaalde) medewerkers

1-9

Aantal vrijwilligers

50-99

BTW plichtig?

Ja

Opgericht in

2003

Contactpersoon
Aanhef

mevrouw

Academische titel(s)

Ir.

Voornaam

Nicole

Voorletter(s)

U.N.

Achternaam

Pakker

Functie

Procesmanager

Geboortedatum

30-06-1966

Email (werk)

nicole.pakker@tele2.nl

Telefoon

0612758856

Mobiel nummer
Ik wil de vooringevulde gegevens wijzigen

Mijn initiatief
Betreft het de start van een nieuw initiatief?

Nee

Betreft het uitbreiding c.q. doorontwikkeling van een
bestaand initiatief?

Ja

Wat is de aanleiding voor uw wens om uw sociale
en groene initiatief uit te breiden?

Na 3 jaar op een tijdelijke locatie is de gemeente
voornemens om ons in 2016 een permanente plek aan te
bieden. Daarvoor willen wij in 2015-2016 activiteiten blijven
organiseren, (versleten) kweekbakken vervangen en het
aantal bakken (vanwege grote belangstelling) uitbreiden en
de verhuizing voorbereiden (ontwerp, verplaatsing en
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inrichting).

Wat wilt u bereiken met uw groene buurtinitiatief

Sociale verbinding versterken van wijkbewoners met diverse
achtergronden, culturen en leeftijden via groene activiteiten in
de wijktuin.

Hoe gaat u dat concreet doen? Geef een heldere
omschrijving van uw project.

- nieuwe verplaatsbare kweekbakken laten maken door
lokale ondernemers uit de wijk; - 2 klusdagen in najaar 2015
en voorjaar 2016 organiseren voor jong en oud; - 2
brainstormsessies met wijkbewoners en met de
kinderraad/BBS organiseren eind 2015 en vervolgens
ontwerp laten maken voor nieuwe locatie

Welke sociale en groene activiteiten gaan er door
en voor buurtbewoners plaatsvinden en hoe vaak?

naast bovenstaande activiteiten: - elke vrijdagmiddag
tuinmiddagen en overig beheer van de tuin; - elke
woensdagmiddag kindermiddagen van carnaval tot
herfstvakantie; - deelname aan Velt ecotuindag en landelijke
stadslandbouwdag in 2016 - burendag / oogstfeest wilgenworkshop - slotactiviteit op huidige locatie - inrichting
en opening nieuwe locatie - bijkomende administratie,
communicatie, secretariaatswerk.

Welke partners doen met u mee om van uw initiatief
een succes te maken en wat is daarbij ieders
inbreng?

Gemeente: locatie, gebruiksovereenkomst,
watervoorziening, materialen (hekken, verlichting, compost,
houtsnippers, mest), bestuurlijke en ambtelijke steun voor
(blijvende) wijktuin Brede Bossche School Boschveld: welzijnswerk Divers (sociale verbindingen maken, activeren
bewoners) - kinderwerk, school/kindcentrum, buitenschoolse
activiteiten (natuureducatie voor 0-12); - ruimten voor overleg
en sessies Ondernemers: - houtbewerking - klussendienst
van de dienstenwinkel Copernikkel van onze wijk - catering
van de ''wereldkeuken'' van de wijk - vrienden van de
Boschveldtuin (verschikkende ondernemers en particulieren
uit de wijk) Groen Platform Den Bosch (samenwerking
tussen alle groene initiatieven) - kennisuitwisseling samenwerking bij evenementen - materialenuitwisseling

Vindt uw initiatief plaats in de openbare ruimte?
Welke afspraken heeft u over het gebruik van die
ruimte gemaakt met de eigenaar? Indien de grond
niet in uw eigendom is, stuurt u dan een
gebruiksovereenkomst tussen uw organisatie en de
eigenaar van de grond mee.

ja, gebruiksovereenkomst met de gemeente

Heeft uw initiatief een einddatum? Welke?

Nee, we gaan door op de nieuwe locatie.

Wat is aan het eind van de projectperiode
gerealiseerd? Wanneer bent u tevreden?

Als we: - de activiteiten georganiseerd hebben - er een
goede opkomst was - de nieuwe bakken opgeleverd zijn en
in gebruik - er een ontwerp ligt voor de nieuwe locatie dat
door de betrokken wijkbewoners en partners gedragen
wordt.

Hoe ziet u de toekomst na de projectperiode? Hoe
verwacht u het project dan voort te zetten en te
betalen?

Met meer en nieuwe actieve vrijwilligers en vrienden van de
tuin gaan we de wijktuin op de nieuwe locatie beheren. De
uitgaven houden we zo beperkt mogelijk, we doen veel zelf
en met vrijwilligers of met beschikbare materialen en inzet
via ons netwerk. De toch benodigde inkomsten halen we uit
donaties van gemeente, ondernemers, vrienden en fondsen.

Mijn doelgroep(en)
Wie rekent u tot de doelgroep van uw initiatief? Om
welke (bewoners)groepen en aantallen gaat het? Is er
bijvoorbeeld een speciale groep die u wilt bereiken met
dit initiatief?

alle wijkbewoners: jong/oud-autochtoon/allochtoon,
actief/passief, rijk/arm ca. 3000 mensen en daarnaast
ook andere geïnteresseerden van buiten de wijk en
organisaties
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Mijn vrijwilligers
Hoeveel vrijwilligers zijn betrokken bij uw
initiatief?

5 van de kerngroep, 50 deelnemers van de tuin en daarnaast de
medewerkers van de partners en betrokken organisaties

Wat is de inzet van vrijwilligers in uw initiatief:
wat doen zij en hoeveel uren per week betreft
het ongeveer tijdens de projectperiode?

kerngroepleden: ca. 5-12 uur/week (organisatie, overleg,
communicatie met partners en in tuin werken) overige
tuindeelnemers: ca. 1-3 uur/week (beheren van bakken en tuin,
meehelpen bij activiteiten) partners: afhankelijk van de periode
waarin zij werk moeten verzetten (planvorming, begeleiding
binnen gemeente, BBS en Divers, secretariaat en administratie,
productie bakken, catering)

Kosten

Welke andere financiers heeft u
aangeschreven? Indien er al concrete
toezeggingen zijn, geef dat dan ook aan.

Wij maken momenteel gebruik van het geld dat wij uit eerdere
donaties hebben ontvangen (Oranjefonds, Groen dichterbij)
Daarnaast hebben wij enkele vrienden die kleine donaties
hebben gegeven in geld of natura. Wij hebben nog een
toegezegde bijdrage van de gemeente voor stadslandbouw die
we nog niet hebben ontvangen en die we willen benutten voor het
schoon opleveren van de huidige locatie en de verhuizing.

Mede-initiatiefnemers
Dient u deze aanvraag in vanuit een informele buurtorganisatie?

Nee

Verzending
Overige informatie
Plaats

's-Hertogenbosch

Datum

29-06-2015

Naam

mevrouw U.N. Pakker

Functie

Lid kerngroep Boschveldtuin van
Wijkraad/Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld

Ik verklaar dat ik gerechtigd ben om deze aanvraag in te
dienen. Ik heb alle informatie zonder voorbehoud, naar
waarheid en rechtsgeldig ingevuld.

Ja

Bijlagen
Statuten

Statuten+2004.pdf

Meest recente uittreksel Kamer van Koophandel

Kvk+08-05-2015.pdf
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Meest recente jaarrekening of een overzicht van
inkomsten en uitgaven

Jaarrekening+2014.pdf

Meest recente jaarverslag

Selecteer:

Activiteitenplan

ActiviteitenPlan.pdf

Begroting en dekkingsplan

ProjectBegroting.pdf

Exploitatiebegroting na afloop van de projectperiode
Gebruiksovereenkomst grond tussen uw organisatie en
de eigenaar

Gebruiksovereenkomst.pdf

Url voor online video
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