Jaaroverzicht 2015 Stichting Stadsakkers.
Organisatie
In 2015 is Stadsakkers zorgaanbieder geworden op basis van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Dat ging niet zonder slag of stoot. Daags voor de kerst van 2014
kregen wij van de gemeente het bericht dat men geen beslissing had kunnen nemen op onze
subsidie-aanvraag. Er was aanvankelijk zelfs sprake van een formele afwijzing.
Hierdoor kon de aanstelling van onze directeur/ bedrijfsleider niet verlengd worden.
Stadsakkers stond voor de vraag of in onze organisatie voldoende draagvlak was om als
vrijwilligersproject door te gaan met de tuinderij.
De maanden januari en februari hebben de leden van het bestuur en het management team
(MT) moeten gebruiken om te bezien of alle noodzakelijke coördinerende en leidinggevende
taken in een doorstart op vrijwillige basis voldoende konden worden ingevuld.
Gelukkig zijn enkele mensen bereid gevonden om verantwoordelijkheid te dragen voor het
leiding geven op de akker, het technisch beheer en onderhoud en het opzetten van de afzet van
onze producten, terwijl ook voor andere voorwaardenscheppende functies mensen bereid zijn
gebleken om Stadsakkers te blijven ondersteunen. Stadsakkers kon mede door hun inzet door
een turbulente periode worden geloodst.
Voor drie MT leden zijn door het bestuur functieprofielen vastgesteld waarin ook de aan hen
gemandateerde bevoegdheden zijn omschreven. We zijn gestart met een tweewekelijks
overleg tussen bestuur en MT, als ruggensteun voor de (door)start; na de zomer kon de
frequentie worden teruggebracht tot eens per drie weken.
Begin april kwam het positieve nieuws van de gemeente dat onze aanvraag voor Wmosubsidie alsnog was gehonoreerd.
Vanaf dat moment waren we in staat om voor 26 uur per week een zorgmanager aan te
trekken. Op 9 juni is onze zorgmanager Norbert Keizer begonnen met zijn werkzaamheden.
Hij heeft ervaring met het begeleiden van onze Wmo-cliënten en is in staat de organisatie
verder te professionaliseren.
Het dienstverband met onze tuinder Sven Bekius kon worden voortgezet met eerder verkregen
middelen van het Oranjefonds.
Aan Twomorrow werd eind juni een opdracht gegeven voor de invulling van onze HRM
formaliteiten, de administratie (het cliëntzorgsysteem) rond onze cliënten en participanten uit
de Wmo en de participatiewet. In december bevindt die opdracht zich in een afrondende fase.
Het is ons nog niet gelukt te voldoen aan de vereisten van het kwaliteitssysteem van de
coöperatie Boer en Zorg. Inzet is om dat in de eerste helft van 2016 wel voor elkaar te krijgen.
Nu onze fysieke voorzieningen op peil zijn gekomen, lijkt het ook mogelijk om hieraan
invulling te kunnen geven. Na vooroverleg met de raad van advies werd ons
Klachtenreglement door het bestuur op 26 mei 2015 vastgesteld.
Een klacht van een vrijwilligster kon naar tevredenheid worden opgelost.
De inzet over heel 2016 is gericht geweest op het versterken van de organisatie en verdelen
van taken en verantwoordelijkheden over zoveel mogelijk mensen.
Dat is voor sommige werkzaamheden al behoorlijk gelukt, maar aan het eind van het jaar
kunnen we ook vaststellen dat een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van diverse
onderdelen van onze organisatie nodig blijft.

Het bestuur kon met 2 dames versterkt worden: Marijke van der Wekke en Angelique van de
Pol. Volgend jaar willen we uiteindelijk alle activiteiten binnen ons project “linken” aan een
van de bestuursleden. Gregor van den Brink is in juni als bestuurslid afgetreden; hij blijft
gelukkig bestuursadviseur! Rond de funding blijft hij een sleutelfiguur.
Om alle zaken goed op elkaar te kunnen afstemmen blijft er een maandelijks overlegmoment
tussen het bestuur en het MT. Het teeltplan voor 2016 is nagenoeg tot stand gekomen en zal
zeer frequent worden gemonitord in 2016.
Dan ontvangen we in december het bericht dat onze Wmo subsidie-aanvraag voor 2016 maar
slechts ten dele is gehonoreerd. Dat stelt ons opnieuw voor een enorme uitdaging.
Zonder professionele tuinders expertise zal de huidige opzet van onze zorgtuinderij niet
overeind kunnen blijven! De zorg en de teelt zijn belangrijke hoekstenen, die niet zonder
professionele invulling kunnen.
Wmo zorgtaken
Binnen de algemene voorzieningen uit de Wmo heeft Stadsakkers dagbesteding aangeboden
aan meer dan tien cliënten. Daarnaast zijn er meer dan vijfentwintig participatieplekken
ingevuld door mensen die via dagbesteding in het kader van de Participatiewet in ons project
actief zijn. Onze subsidieaanvraag voor 2016 om wat meer mensen de kans te geven via
actieve dagbesteding aan ons project mee te doen, is helaas niet gehonoreerd.
Er is een vaste kern van actieve deelnemers, waarvan een behoorlijk aantal dames! Van de
mensen die ter oriëntatie kennis komen maken haakt eenderde deel binnen een maand alweer
af. Voor onze zorgmanager betekent dat een behoorlijke belasting.
Gedetailleerd overzicht van werkzaamheden
Op 16 maart zijn we begonnen met werkzaamheden binnen ons complex.
Het was een koud en nat voorjaar, we stonden soms tot aan onze enkels in de modder.
Een terreinverharding was er nog niet.
De subsidietoekenning bevatte een bijdrage in noodzakelijke voorzieningen: de aanleg van
een verhard “groen en doen” plein, een sanitaire unit en een kantoorunit.
Na de opdrachtverlening voor de aanleg van het groen en doen plein door Gerrit Beekhuis
werd in de week van 11-15 mei begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.
Tevoren was de gehuurde koelcel afgevoerd, werden de tegels onder de koelcel verwijderd en
zijn sleuven gegraven voor de waterleiding naar de akker onder het plein.
In de week van 8-13 juni zijn de werkzaamheden aan het groen en doen plein afgerond.
Aansluitend is een begin gemaakt met de aanleg van het resterende gedeelte van het
rolstoelpad naar de kas.
Onze zomertent is opgezet op maandag 13 april; in november is deze in een stevige
herfststorm verongelukt. We staan voor de uitdaging middelen te vinden voor aanschaf van
een nieuwe zomertent.
In april hebben twee enthousiastelingen de gaten in onze toegangs(zand)weg met bij de
gemeentelijke opslag in Zuidbroek verkregen granulaat gedicht. Ook later moesten er nog
gaten worden gedicht.

Op woensdag 29 april is onze pomp uit zijn winterpauze gehaald. Vanwege de droogte werd
er direct gesproeid.
Stadsakkers wil een biologische zorgtuinderij op biologische grondslag zijn. Op 18 juni 2015
is met indiening van onze aanvraag voor een SKAL-certificering de eerste stap gezet.
Op 22 juli heeft de eerste inspectie door de Skal inspecteur plaatsgevonden.
We zijn goed gestart en als de omschakelingsperiode goed verloopt, mag Stadsakkers medio
2017 haar producten als “biologisch” bestempelen.
In oktober is de nieuwe koelcel in gebruik genomen en is de kantoorunit geplaatst.
De zelfstandige huisaansluitingen voor gas, electra en KPN zijn operationeel geworden.
De gemeente heeft waterleiding aangelegd vanuit de woonboerderij die mogelijk voor de
Tuinen beschikbaar komt.
Op 7 oktober is de sleuf gegraven voor de riolering naar de toiletunit. Daags voor kerst
hebben de technische mensen het werk aan de leidingen en de inrichting van de toiletunit
kunnen afronden!
Gilbert de Jong, coördinerend tuinarchitect van de Tuinen gaat ons helpen bij het
inrichtingsplan voor de boomgaard.
Er waren verschillende “doedagen” op de akker in september, oktober en november door
medewerk(st)ers van het Kadaster, CB en BDO accountants.
De leden van de Lions hielden op zaterdag 21 november een doedag onder het motto “de beuk
d’r in! De mannen hebben geholpen met de aanplant van de groene omlijsting van ons nieuwe
parkeerterrein, ongeveer 800 beuken.
Op 26 november gaf Peter Heiken in de boomgaard een nuttige instructie over
snoeiwerkzaamheden. Dat krijgt nog een vervolg.
Op 21 december vond onze jaarafsluiting plaats in de vestiging van Phoenix op het
Zwitsalterrein met koffie, sjoelen en een boerenkoolmaaltijd.
Resultaten teeltplan
Onze akkers en de kas hebben dit jaar behoorlijke oogsten te zien gegeven.
Onze beslissing om de omvang van de te bewerken akkers ten opzichte van 2014 wat te
verminderen, heeft goed uitgepakt. Je werkt met meer plezier als het gevoel bestaat dat de
zaak redelijk onder controle is, er voor het zaaien en oogsten voldoende menskracht
voorhanden is en de onkruidoverlast binnen de perken blijft.
Niettemin kunnen we echt nog wel meer actieve deelnemers aan ons project gebruiken!
Onze ict’er Marinus Witteveen heeft een fraai overzicht opgesteld van het behaalde resultaat,
dat aan het slot van dit jaaroverzicht is toegevoegd.
Het overzicht geeft aan dat ongeveer eenderde van onze opbrengst aan de voedselbanken ten
goede is gekomen. Ook is duidelijk dat verkoop aan de zakelijke markt en de horeca geen
gemakkelijke taak is. Stadsakkers gaat zich komend jaar meer richten op verkoop aan
particulieren.

Activiteiten
Op de Lentefair bij de Groene Hoven stond op 30 mei onze kraam met de bestickerde
electrokar. De eerste groenten van de akker werden ter verkoop aangeboden: snijbiet, paksoi,
peterselie, rabarber, en bonen- en tomatenplanten van Gregor van den Brink.
De zomertent heeft weer veel ontvangsten beleefd.
Op 2 juni werd een groep deelnemers aan het landelijke VNG congres op de akker ontvangen.
De gemeentelijke bestuurders waren bijzonder geïnteresseerd in ons verhaal.
Een vertegenwoordiger van Van Tongeren vertelde over innovaties in duurzaamheid binnen
het bedrijf en hun inzet voor ons project.
Op 18 juni maakte afd. Stedenbouw van de gemeente een fietstocht door Zuidbroek die werd
afgesloten met een ontvangst en rondleiding.
Op 18 augustus werden de dames Soroptimisten op de akker gefêteerd met een driegangen
menu en rondleiding. Na hun donatie van € 25.000,= op de Wildfair in 2014 werd deze
ontvangst zeer gewaardeerd.
Bij de opening van de nieuwe Foenix vestiging in Zwitsal op 17 september heeft Mattheu ons
vertegenwoordigd en contact gelegd met de keuken aldaar voor afname van onze producten.
Op 18 september ging Gregor naar een congres over kleinschaligheid in de zorg te Zeist.
Bij de Wildfair van de Soroptimisten op landgoed Kopermolen op 27 september vonden de
gebakken Rote Emma’s van Harry en Gregor gretig aftrek!
Daar is voor het eerst geflyerd in het kader van onze actie om particulieren te interesseren
voor financiële ondersteuning door afname van onze producten.
Op 9 oktober stonden wij met een standje op de dag van de duurzaamheid op het Zwitsal
terrein.
De beursvloer werd – met aardappeltjes - bezocht en leverde enkele aardige matches op.
Op 17 december stond er een kraam in het Edisoncollege en werden onze aardappels voor de
voedselbank verkocht.
Sponsoren
Emotion sponsort ons met het uitvoeren van de werkzaamheden aan opzet en bijhouding van
onze website en ondersteunt ons in alle PR uitingen.
In november kon de sponsorovereenkomst met een jaar worden verlengd. Stadsakkers gaf
acte de presence op de relatiedag van Emotion op donderdag 12 november en deelde een
attentie uit voor de bezoekers.
Ons drukwerk wordt prachtig verzorgd door het grafisch bedrijf van Elst.
Door de bemiddeling van Carpay Advies heeft Vitasol aan StadsAkkers de mogelijkheid
gegeven om 1000 kilo Steenmeel te gebruiken op een deel van de groentetuin. Door alle
bedden in tweeën te delen is het positieve effect van de steenmeel toevoeging aangetoond.
Vooraf werden in maart vier bodemmonsters genomen, hetgeen in het najaar is herhaald.

Van Tongeren bronbemaling heeft ons geholpen met de verzelfstandiging van onze
nutsaansluitingen wat noodzakelijk werd toen de naastgelegen woonboerderij door de
gemeente werd verkocht.
De levering van gas/ electra via een mobiele installatie bleek in aanschaf nog te duur.
Actiepunt is nu om de mogelijkheid van zonne-energie via onze daken na te gaan.
Agrifirm ondersteunt ons met teelttechnische adviezen en de verstrekking van meststoffen en
zaaigoed. Nu Stadsakkers in juni de SKAL certificering in gang heeft gezet is deze
deskundige inbreng voor ons zeer waardevol.
Op 1 november is door Blinq Car Wash van van Woudenberg voor Stadsakkers een
sponsoractie gehouden bij de wasstraten. Wij hadden 100 doosjes aardappels beschikbaar
gesteld voor de eerste bezoekers.
In december werden aan sponsoren voor de medewerkers bakjes met diverse soorten
aardappels aangeboden.
Externe contacten
Vanuit het bestuur wordt deelgenomen aan het periodieke overleg van de regio-zorgboeren
die lid zijn van de coöperatie Boer en Zorg.
Met het bestuur van de stichting Tuinen van Zuidbroek is er een intensieve samenwerking.
Elkaars vergaderingen worden bijgewoond. De Tuinen moeten nog steeds knokken voor een
start van hun activiteiten. De Wmo-subsidie voor 2016 werd afgewezen; men wacht op een
besluit omtrent de boerderijwoning; een omgevings(bouw) vergunning voor een veldschuur
kon niet worden verleend.
Stadsakkers heeft geholpen bij de aanplant van 1000 meidoorns langs de erfgrens; wij doen
mee aan het onderhoud van de beukenhagen en het gras en gebruiken hun zitmaaier en de
schuur voor winterwerk.
Stadsakkers is betrokken bij de activiteiten van de Vrienden van het park Zuidbroek.
Over de Wmo werden diverse informatieve bijeenkomsten ten stadhuize bijgewoond.
Op 28 april was er een kennismakingsrondes met de gemeentelijke Wmo consulenten.
Aan onze uitnodiging voor een kennismaking met lunch op de akker werd door een groep
gemeentelijke Wmo-consulenten gevolg gegeven.
Wij nodigden op de akker uit de initiatiefnemers van het project Huis der Levenskunst, een
nieuw initiatief voor dagbesteding mensen met dementieproblemen. Inschatting is dat onze
locatie een goede plaats voor dagbesteding kan opleveren.
Op 29 april kwamen leerlingen van de Bosbouwschool Helicon helpen bij de aanplant van
heesters in de afscheidingshaag voor de kas. In december is een eerste proef gedaan met
enkele zaaglessen; leerlingen doen vaardigheid op met machinale houtbewerking in de open
lucht. De school gaat ons helpen bij de aanleg van een afscheiding rondom de akkers, om de
overlast van hazen tegen te gaan.
Leer-/werktraject
Onze subsidie-aanvraag bij de provincie in samenwerking met zorgboerderij Mariëndaal voor
het opzetten van een leer-/ werktraject is gehonoreerd. Wij doen ook mee in een landelijke

pilot. Inzet is te komen tot certificering van werkzaamheden in onze tuinderij, zodat jongeren
met aanvullende vaardigheden een betere toegang tot de arbeidsmarkt geboden wordt. Ook
doet Stadsakkers mee in de keten in het groen binnen Apeldoorn. Gregor en Harry trekken de
kar. Wij participeren ook in het lokale ketenoverleg.
Interne communicatie
Vanaf mei tot en met november werd door het bestuur elke maand in een bepaalde week op
twee dagen een lunchmaaltijd aangeboden aan alle werkers op de akker.
Deze bijeenkomsten worden gebruikt om vanuit bestuur en MT iedereen bij te praten, maar
ook als onderdeel van vrijwilligersbeleid om mensen hun ervaringen te laten vertellen en aan
te geven wat er beter of anders zou kunnen of wat er nog opgepakt kan worden. Daar wordt
gebruik van gemaakt en dat levert positieve energie op voor ons project.
Onze organisatie is een unieke samenhang van vele gemotiveerde vrijwilligers,
gepassioneerde partipanten, warmhartige funders, hartstochtelijke sponsoren, met
aansturing door een bestuur, daartoe bijgestaan door een Raad van Advies
Raad van advies
Bestuur en Raad van Advies zijn vier maal bijeen geweest.
Voor het bestuur zijn het meedenken en de adviezen zeer waardevol!
Eind december bestaat het bestuur uit:
Gerrit Bazelier als voorzitter, Marijke van der Wekke als secretaris, Jaap van Tongeren als
penningmeester, Bart Jansen, Harry Nijland en Angelique van de Pol als algemeen
bestuurslid. Gregor van den Brink is onze bestuursadviseur.
De raad van Advies bestaat uit Henk van Zandvoort (voorzitter) en mevr. Harma de Graaf,
Edi Bakker en Saco Bekius als leden. Simon Boon en Huub Vervoorn hebben hun
adviseurschap beëindigd.

Vooruitblik op de drempel naar 2016
Met stip staat op de agenda hoe we de professionele inzet rond de zorg en de teelt kunnen
borgen nu we een karig budget van de gemeente toegewezen hebben gekregen. Dat vraagt om
een indringende afweging en invulling hoe we op de best mogelijke manier door kunnen gaan.

