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Inleiding 

 

Van Tuin Tot Bord is een organisatie voor en door bewoners. Voedsel is ons middel om mensen 

bij elkaar te brengen omdat we geloven dat voedsel verbindt. Door het samen verbouwen van 

groente, het koken en het samen eten komen mensen in contact met anderen én met vers en 

gezond voedsel uit de eigen omgeving.  

 

Van Tuin Tot Bord is medio 2015 in Nijmegen van start gegaan in het stadsdeel Nijmegen 

Midden. In 2020 is Van Tuin Tot Bord uitgebreid naar de stadsdelen Lindenholt en Nijmegen 

Zuid. 

 

Van Tuin Tot Bord (afgekort VTTB) ontwikkelt zich komende jaren tot een sociaal 

ondernemende organisatie die door middel van gezonde voeding bijdraagt aan sociale cohesie 

en gezondheid op wijkniveau. We zijn een lokale organisatie van betekenis waar iedereen die 

dat wil aan mee kan doen. Een organisatie die wordt gedragen door bewoners en die 

samenwerkt met diverse (lokale) partners.  

 

VTTB zet de huidige activiteiten voort en breidt komende jaren verder uit. In 2024 willen we in 

tenminste vier verschillende wijken/stadsdelen in Nijmegen actief zijn met een buurtrestaurant, 

een buurtmoestuin en/of andere activiteiten gericht op gezonde voeding en ontmoeting. 

 

VTTB streeft ernaar om nog meer diverse buurtbewoners te bereiken, zoals mensen met een 

migrantenachtergrond én buurtbewoners in armoede.  

 

Ook breiden we onze activiteiten voor jongeren en kinderen uit. Verder gaan we op het terrein 

van leefstijl in diverse stadsdelen een passend aanbod bieden (bijv. kookworkshops) waar ook 

mensen met gezondheidsproblemen graag aan meedoen.  

 

Om onze doelen te bereiken, werken we samen met de gemeente Nijmegen en diverse lokale 

organisaties zoals Bindkracht10, de Broederij, BUUR, Quiet, Pluryn, Driestroom,  RIBW, 

STERKER, Wij zijn Groen Gezond en in Beweging, de GGD en woningcoöperaties,  

 

Tot slot wil VTTB haar duurzame inkomstenbronnen uitbreiden, door o.a. meer donateurs en 

samenwerking met bedrijven.   
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1. Missie/visie 

 
Van Tuin Tot Bord draagt bij aan inclusieve en gezonde wijken waar mensen zich gezond voelen 
en verbonden met elkaar.  

1.1 Maatschappelijke thema’s  

 
Een korte schets van de beleidsterreinen waarbinnen de activiteiten van VTTB plaatsvinden: 
 

Inclusie:  Voor veel bewoners in een kwetsbare positie1 is het niet vanzelfsprekend om 

aansluiting te vinden in hun eigen wijk. Vaak is er een extra stimulans of hulp nodig om een 

eerste stap naar een wijkactiviteit te zetten. Mensen willen graag andere mensen ontmoeten, 

maar dan wel in een omgeving waar zij zich thuis en welkom voelen.  

 

Eenzaamheid:  door tal van oorzaken missen veel mensen aansluiting met de samenleving. Meer 

dan de helft van de inwoners van Nijmegen2 voelt zich eenzaam. Een op de tien bewoners voelt 

zich ernstig eenzaam. Eenzaamheid bij ouderen is een steeds grotere factor van betekenis. Ook 

steeds meer jongeren voelen zich eenzaam. Door het organiseren van activiteiten rondom 

voedsel wil VTTB het sociale isolement verminderen en de sociale cohesie bevorderen.   

 
Gezonde voeding:  Veel mensen zijn zich niet bewust van gezonde voeding en het belang van het 

eten van voldoende verse groenten. Ook weten veel mensen niet meer waar hun voedsel 

vandaan komt en hoe je zelf een gezonde maaltijd met verse groenten bereidt. Meer plantaardig 

en minder dierlijk voedsel is bovendien positief voor de gezondheid en het klimaat.  

 
Armoede:  De sociale omgeving zorgt ervoor dat mensen vaak minder of minder goed eten. De 

verschillen in gezondheid tussen inkomensgroepen worden steeds groter. Steeds meer mensen 

leven in armoede en zijn vooral bezig met overleven. De gevolgen voor de gezondheid zijn groot. 

De cijfers liegen er niet om: slechts een kwart van de Nederlandse bevolking haalt de Richtlijnen 

Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Er worden o.a. te weinig groenten gegeten. In 2020 had 

bijna de helft van de inwoners van Nijmegen overgewicht (RIVM).3  

 
Stadslandbouw:  Buurtmoestuinen dragen bij aan een aantrekkelijke groene én sociale buurt en 

meer biodiversiteit. Door het samen produceren van groente in de moestuin maken (jonge) 

bewoners kennis met gezonde voeding en de herkomst van voedsel. 

 

  

 
1 O.a. mensen met psychische klachten, verstandelijke beperking, verslavingsachtergrond, burnout, ouderen. 
2 Buurtcijfers 2020, Nijmegen. RIVM 

3 Gemeente Nijmegen is één van de ruim 50 organisaties die het preventieakkoord heeft getekend. Bij een gezonde stad 
hoort aandacht voor preventie om zoveel mogelijk gezondheidsproblemen te voorkomen. 
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1.2 Doelstellingen en strategie 

 
Van Tuin Tot Bord heeft als doel om het welzijn en de gezondheid te bevorderen en bij te 
dragen aan inclusieve wijken waar mensen zich gezond voelen en verbonden met elkaar.  
 
Van Tuin Tot Bord wil haar doel onder meer bereiken door het organiseren van laagdrempelige 
ontmoetingsactiviteiten rondom gezonde voeding.  
 

Voor het verwezenlijken van haar missie en doelstellingen, is VTTB actief in diverse stadsdelen 

(wijken) in Nijmegen. VTTB brengt de lokale voedselketen terug in de wijk en maakt die 

toegankelijk voor iedereen. (Jonge) bewoners maken kennis met gezonde voeding, in het 

bijzonder met groente d.m.v. het samen verbouwen van groente in de moestuin en het 

koken/eten van verse groente.  

 

VTTB heeft in elk stadsdeel waar ze actief is een buurtmoestuin waar bewoners samen groente 

produceren. De moestuinen zijn een aantrekkelijke plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten.   

 

VTTB heeft daarnaast in elk stadsdeel een wekelijks buurtrestaurant waar mensen uit de buurt 

aanschuiven en elkaar ontmoeten. In een kookgroep koken bewoners samen met een kok met de 

oogst van de buurtmoestuin gezonde maaltijden voor de buurt. 

 

VTTB kiest er bewust voor om groente in de hoofdrol te zetten want VTTB wil eraan bijdragen 

dat mensen meer groente eten. VTTB kookt in de buurtrestaurants uitsluitend vegetarische 

maaltijden. Veel buurtbewoners maken bij VTTB voor het eerst kennis met vegetarisch eten. We 

willen bijdragen aan de bewustwording dat je ook lekker en gezond kunt eten zonder vlees. In 

een recent onderzoek gaf 90% van de respondenten aan dat ze het vlees bij VTTB niet missen4.  

 

Iedereen is welkom: VTTB richt zich niet op een specifieke doelgroep, maar juist op een mix van 

bewoners. Meer dan de helft van de vrijwilligers in de moestuin- en kookgroepen zijn bewoners 

in een kwetsbare positie. Ook eten veel kwetsbare bewoners mee in de buurtrestaurants.   

1.3  Doelgroepen  

 

VTTB richt zich op bewoners die andere mensen in hun eigen buurt willen ontmoeten5 en/of 

activiteiten willen doen in hun buurt en/of interesse hebben in gezonde voeding. 

In het bijzonder: 

• Mensen (o.a. ouderen) die weinig sociale contacten hebben; 

• Mensen met lage inkomens; 

• Mensen met een migrantenachtergrond, o.a. nieuwkomers (bijv. vanuit AZC) 

• Mensen met een fysieke, verstandelijke of een psychische beperking; 

• Mensen met gezondheidsproblemen; 

• Mensen met interesse in gezonde voeding;  

• Mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen; 

• Kinderen en jongeren (en hun ouders); 

• Lokale bedrijven en organisaties  in de wijken die zich graag verbinden aan VTTB en de 

doelgroepen  (bijv. door sponsoring, producten, samenwerking). 

 
4 De betekenis van de VTTB buurtrestaurants en de waardering van het eten: resultaten uit specifieke vragenlijst voor VTTB 
gasten in kader van master onderzoek: Mellany van Bommel, maart 2022  
5 en daar misschien een stimulans of hulp bij nodig hebben. 
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2. Huidige situatie en betekenis van VTTB   

 

VTTB heeft dit jaar in de drie stadsdelen voor gasten en vrijwilligers reeds meer dan 2500 

maaltijden6 gekookt. Er doen ruim 60 vrijwilligers mee, waarvan ongeveer 50% in een 

kwetsbare positie. De moestuingroepen, kookgroepen en buurtrestaurants worden als zeer 

waardevol ervaren door vrijwilligers en gasten. We zien dat er nieuwe contacten en 

vriendschappen ontstaan die bij sommigen inmiddels al een aantal jaren oud zijn.   

 

Twee recente onderzoeken7, uitgevoerd door de Wageningen Universiteit, tonen aan dat VTTB 

een grote toegevoegde waarde heeft voor de bewoners van de wijk.  

 

Het onderzoek van Emma Spoor (WUR, april 2022) bevestigt dat vrijwilligers het fijn vinden om 

bij VTTB mee te doen omdat ze plezier halen uit de activiteiten. Ze breiden hun sociaal netwerk 

uit en voelen een grotere sociale betrokkenheid. Ze vinden het fijn om buiten actief te zijn en 

meer kennis en vaardigheden op te doen over moestuinieren en/of koken. De wekelijkse 

activiteiten bieden bovendien structuur. Ook voelen vrijwilligers zich meer betrokken bij de wijk 

en ze komen via VTTB in contact met andere initiatieven. Professionals geven aan dat ze een 

toegenomen zelfvertrouwen bij de vrijwilligers in een kwetsbare positie zien. 

 

 
 

Mellany van Bommel (WUR, december 2021)8 heeft in december 2021 een vragenlijst 

afgenomen bij gasten in alle buurtrestaurants. Uit dit onderzoek blijkt dat gasten een grote 

verbondenheid met VTTB ervaren:  

- Bijna 50% van de respondenten komt regelmatig naar het buurtrestaurant. 

- Er is een grote verbondenheid met VTTB: meer dan 90% voelt zich thuis bij VTTB en 

50% voelt zich onderdeel van VTTB.  

- Ruim 60 % van de gasten geeft aan veel contact met de andere gasten te ervaren.  

- Ruim 90% van de gasten ervaart een gelukkig gevoel door mee te eten bij VTTB. 

 
6 Bereikcijfers t/m juni 2022. Dit betreffen de buurtrestaurants en ook de etentjes op diverse buitenlocaties in de wijken.  
7 A qualitative evaluation study on the experienced benefits of community gardens and community kitchens on social well-
being: Emma Spoor, MSc Thesis, Master Communication, Health and Life Sciences, WUR, April 2022.  
8 De betekenis van de VTTB buurtrestaurants en de waardering van het eten: resultaten uit specifieke vragenlijst voor VTTB 
gasten in kader van master onderzoek: Mellany van Bommel, maart 2022  
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- Alle respondenten zijn tevreden over de maaltijden en vinden het gevarieerd en gezond. 

- Vlees en vis worden door 90% van de respondenten niet gemist.  

- Alle respondenten vinden het een pluspunt dat de groenten uit de moestuin komen en 

dat er zoveel mogelijk met groenten uit het seizoen gekookt wordt.  

- Ruim 75% zegt dat ze nieuwe dingen leren eten bij VTTB. 
 

 

 

2.1 Verwachte resultaten en bereikcijfers in 2023 

 
We streven in 2023 in de stadsdelen Nijmegen Zuid, Nijmegen Midden en Lindenholt in elk 

stadsdeel naar de volgende resultaten: 

1. Tenminste een buurtrestaurant dat wekelijks draait (m.u.v. de schoolvakanties); 

2. Elk buurtrestaurant biedt (indien gewenst) ook afhaal- en bezorgmaaltijden; 

3. Er is in elk stadsdeel tenminste één kookgroep en één moestuingroep;  

4. Er is professionele begeleiding van de groepen door een kok en moestuinbegeleider; 

In het algemeen: 

1. VTTB organiseert minimaal zes eetactiviteiten in de buitenlucht in de huidige wijken; 

2. VTTB doet op tenminste drie nieuwe locaties experimenten voor lunch en/of diner; 

3. VTTB biedt tenminste vijf keer een catering (in opdracht) op locatie; 

4. Er is een extern onderzoek uitgevoerd naar de betekenis van VTTB junior; 

5. Er is een plan in werking voor het bereiken van specifieke doelgroepen; 

6. Er is een aanbod voor bewoners in armoede en/of met gezondheidsproblematiek; 

7. Er is een plan in werking voor het binnenhalen van donateurs en sponsoring;  

8. Er is een uitgewerkt plan voor de samenwerking met bedrijven; 

9. De samenwerking met diverse organisaties is geformaliseerd; 

10. VTTB is als zelfstandige organisatie geprofessionaliseerd (administratie, hrm, pr); 

Bereik in 2023 : 

 

 Totaal tenminste 3300 maaltijden voor gasten en vrijwilligers bij de buurtrestaurants; 

 Totaal tenminste 250 lunches voor gasten bij BUUR; 

 Totaal tenminste 350 buurtbewoners bij de extra eetactiviteiten (buitenetentjes etc); 

 Minimaal 75 vrijwillige buurtbewoners (o.a. in een kwetsbare positie) die actief meedoen in 

de kookgroep, moestuingroep(en) of bij het buurtrestaurant.   

 Minimaal 250 kinderen (6-12 jr) en/of jongeren (13-16 jr) met het aanbod VTTB junior.  
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Planning 2023 

 
Stadsdelen: Lindenholt Zuid9 Midden  VTTB algemeen   Totaal  

Aantal buurtrestaurants 1 1  1  3 

Aantal maaltijden  900 1200 1200  3300 

Aantal moestuinen  2 1 1  4 

vrijwilligers 

buurtrestaurant 

8      10 10  28 

vrijwilligers moestuin  7 10 10  26 

Vrijwilligers extra 

activiteiten 

5 5 5 5 20 

Totaal vrijwilligers 20 25 25 5 75 

 

2.2 Activiteiten 

 

Kernactiviteiten:  VTTB zet in 2023 haar kernactiviteiten in de stadsdelen Midden, Zuid en 

Lindenholt voort. Dit betekent concreet dat VTTB in 2023 doorgaat met het buurtrestaurant bij 

het Hert, de Schakel en de Broederij én met de maandelijkse lunch bij BUUR. Ook gaan we door 

met een aantal kook- en eetactiviteiten in de buitenlucht in de wijken (in de zomer). De huidige 

buurtmoestuinen bij de Klokketoren, de Groene Schakel en in de Gildekamp (achter de Broederij 

en de Nazarener kerk) worden voortgezet.  

 
 

Stadsdeel Midden  Stadsdeel Zuid Stadsdeel Lindenholt 

Buurtrestaurant ‘t Hert Buurtrestaurant de Schakel  Buurtrestaurant de Broederij 

Buurtmoestuin de Klokketoren Buurtmoestuin de Groene Schakel  Buurtmoestuin de Gildekamp 

Buurtmoestuin Nazarenerkerk  

 Maandelijkse soeplunch bij BUUR  

 

Vrijwilligers 
We verwachten in 2023 een uitbreiding naar 75 vrijwilligers. De ureninzet van vrijwilligers 

verschilt en is op weekbasis gemiddeld 3-4 uur per week. Er zijn ook vrijwilligers die achter de 

schermen actief zijn zoals in het onderhoud van de website door Webwerk (RIBW).  

Voor vrijwilligers is er jaarlijks een vrijwilligersfeest. Verder gaan we enkele workshops 

organiseren die bijdragen aan het “VTTB-gevoel”  en tevens zorgen voor meer kennis over 

 
9 plus maandelijkse soeplunch bij BUUR in Brakkenstein (10x) 
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gezonde voeding, zoals het samen inmaken en fermenteren van groenten. Dergelijke workshops 

zouden we (op termijn) ook tegen betaling kunnen aanbieden aan andere geïnteresseerden.  

VTTB junior: aanbod voor kinderen/jongeren: 

We gaan in 2023 diverse VTTB junior activiteiten voor kinderen en jongeren aanbieden. We 

werken hierin samen met het Kinderwerk van Bindkracht10 en/of scholen.  

Het aanbod verschilt per wijk en is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden. Zo 

begeleidt VTTB in Grootstal een kindermoestuin waar kinderen uit de wijk samen groente 

verbouwen en eenvoudige gerechten maken. Er doen in Grootstal ook kinderen mee bij 

eetactiviteiten in de buurt. Dit organiseren we samen met het Kinderwerk van Bindkracht10.  

 

In Lindenholt bieden we vanuit de Broederij activiteiten aan voor kinderen en ook aparte 

activiteiten voor jongeren. Kinderen/jongeren gaan dan in 3-4 middagen samen op 

ontdekkingstocht in de moestuin en gaan vervolgens samen koken, proeven en eten.  

De mogelijkheden voor rechtstreekse samenwerking met scholen (met financiering via o.a. Jong 

Leren Eten) gaan we verder onderzoeken. Ook zijn we in contact met het Nijmeegse 

schooltuinenproject en de GGD.  

In 2023 willen we een extern onderzoek laten uitvoeren naar de betekenis en effecten van 

VTTB junior. We willen toewerken naar een “bewezen” aanbod voor kinderen/jongeren, met in 

de uitvoering een duidelijke rol voor VTTB in samenwerking met één of meerdere partners.  

Bereiken van specifieke doelgroepen  

VTTB wil graag nog meer diverse buurtbewoners bereiken, zoals bewoners in armoede en 

mensen met een migrantenachtergrond. We zoeken hiervoor de samenwerking met organisaties 

die contact hebben met deze doelgroepen, zoals Quiet, de Vincentius Vereniging, Bindkracht10, 

de Stip en Bureau Wijland. Ook neemt VTTB deel aan een netwerk van lokale organisaties dat 

zich buigt over gezonde voeding en armoede. Dit netwerk is door de GGD en Wij zijn Groen 

Gezond en in Beweging Nijmegen samen met VTTB geïnitieerd.  

 

Begin 2022 zijn we een samenwerking gestart met Quiet. Maandelijks biedt VTTB een aantal 

gratis maaltijden aan. Hier wordt door Quiet leden regelmatig gebruik van gemaakt. We 

ontmoeten zo aan tafel veel diverse Quiet gasten voor wie “het avondje uit” zeer welkom is.  De 
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maaltijden worden door VTTB gefinancierd uit de fooienpot. In 2023 gaan we deze directe 

“sponsoring” door gasten nog breder en duidelijker onder de aandacht brengen.  

 

Het bereiken van buurtbewoners met een migrantenachtergrond gaat ook niet vanzelf en vraagt 

extra aandacht. We gaan in 2023 verder onderzoeken wat wel/niet werkt en hoe VTTB beter bij 

behoeften kan aansluiten. We willen o.a. gaan werken met gastkoks met diverse achtergronden.  

 

Aanbod gezonde leefstijl (o.a. kookworkshops) uitzetten (en deels nog ontwikkelen) 

We willen op het gebied van gezond en betaalbaar (leren) koken een laagdrempelig en 

aantrekkelijk aanbod ontwikkelen waar mensen met gezondheidsproblemen en/of in armoede 

graag aan meedoen. We gaan samen met Bindkracht10 met deze doelgroep in gesprek om van 

henzelf te horen wat hun behoeften zijn en waar ze tegenaan lopen. Ook zoeken we bij het 

ontwikkelen van een passend aanbod de samenwerking met leefstijlcoaches.  

 

Uitbreiding binnen huidige stadsdelen en voorbereiding voor een nieuw stadsdeel 
 

VTTB ziet zowel groeimogelijkheden binnen de huidige stadsdelen als ook in nieuwe 

stadsdelen. We willen hierbij aansluiten bij behoeften van bewoners. Voordat we ergens 

“structureel” neerstrijken, willen we testen of er voldoende behoefte is bij bewoners. Door 

middel van experimenten (bijv. een aantal keren een buurtmaaltijd) kunnen we testen of het 

aanbod van VTTB aansluit en of we iets kunnen betekenen en impact kunnen maken.  

 

 
 

Zo zijn we in het voorjaar van 2022 gestart met een maandelijkse soeplunch bij BUUR. Het 

begon als test en al snel bleek dat we met de lunch in een enorme behoefte voorzagen. 

Maandelijks eten er 25-35 buurtbewoners mee. Met name veel (alleenstaande) ouderen 

schuiven graag aan. De soep wordt gekookt door buurtbewoners samen met onze kok.  

Vanwege de kleine keuken bij BUUR en ook door hun eigen drukke horecawerkzaamheden 

koken we de soep bij de Schakel. Wij vervoeren de soep vervolgens naar BUUR. We werken 

hierin samen met Stichting BUUR, zij regelen de reserveringen, de ruimte en de vrijwilligers.  

 

Door deze positieve ervaringen, hebben we besloten om deze maandelijkse lunch ook in 

2023 voort te zetten. Samen met BUUR proberen we nog meer diverse bewoners te bereiken, 

jong en oud. Dat is een uitdaging, zeker op maandag tijdens lunchtijd.  
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3. Toekomst 

 

VTTB gaat zich komende jaren verder ontwikkelen als een sociaal 

ondernemende organisatie die door middel van gezonde voeding 

bijdraagt aan sociale cohesie en gezondheid op wijkniveau. We willen 

een lokale organisatie van betekenis zijn waar iedereen die dat wil 

aan mee kan doen. Een organisatie die wordt gedragen door 

bewoners en die samenwerkt met diverse (lokale) partners.  

 

De verwachting is dat de activiteiten van VTTB de komende jaren 

alleen maar in belang zullen toenemen. Er komen steeds meer 

(alleenstaande) ouderen en onder grote groepen neemt de armoede 

toe. Daarnaast zijn de gezondheidsproblemen én verschillen (bij alle 

leeftijdsgroepen) een grote uitdaging van deze tijd. Ook de 

klimaatverandering en de te nemen maatregelen voor vergroening 

zijn urgent. Meer buurtmoestuinen dragen bij aan vergroening en 

biodiversiteit.  

 

We willen de komende jaren, op basis van aantoonbare behoeften 

van bewoners, uitbreiden naar nieuwe wijken/stadsdelen in 

Nijmegen. Op naar nog meer samen oogsten, samen koken, samen 

eten! 

4. Organisatie 

4.1 Bestuur 

 

VTTB is in 2015 begonnen als een project van Bindkracht10. Na 7 jaar is het tijd voor een 

passende en zelfstandige organisatievorm zodat VTTB verder kan professionaliseren en zich nog 

beter kan profileren. VTTB is daarom sinds juli 2022 een stichting met een eigen bestuur.  

 

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden: 

Voorzitter:   mevr. Ingrid Kerkvliet 

Penningmeester: dhr. Rob Cozzi 

Secretaris:   dhr. Jos van Bemmel 

 
Door de verzelfstandiging is er extra tijd nodig om de  organisatie goed in te richten, zoals het 

opzetten van een passende bedrijfsvoering, de administratie, hrm, vernieuwing van website en 

een duidelijk PR/communicatieplan. Ook zal in 2022 de ANBI status worden aangevraagd.  

 

4.2 Werknemers 

 

We werken met ZZP’ers (op jaarbasis: ongeveer 42-44 weken).  

 

Directeur:  

• Elly Janssen (in 2023: 24 uur per week) 

 

Bedrijfsleiders/koks/moestuinbegeleiding: 
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• John Carrie: de Schakel (in 2023: 8-12 uur per week) 

• Romilda van der Wal: het Hert, moestuinbegeleiding ( in 2023: 14-18 uur per week) 

• Gidy van Gaans; de Broederij, moestuinbegeleiding (in 2023: 8-12 uur per week)  

 

Vrijwilligers:  we werken in de drie stadsdelen met ruim 60 vrijwilligers. De ureninzet van 

vrijwilligers verschilt. Sommige vrijwilligers doen bijvoorbeeld om de 2 weken mee in de 

kookgroep, anderen doen wekelijks mee. Er zijn ook vrijwilligers die achter de schermen actief 

zijn (Webwerk). De ureninzet per vrijwilligers is op weekbasis gemiddeld 3-4 uur per week.  

Interne organisatie 

De directeur zorgt voor de algehele coördinatie, planning en monitoring. Ook zet ze samen met 

het bestuur de lijnen uit voor de continue ontwikkeling, uitbreiding en versterking van VTTB. Ze 

zoekt hierbij de samenwerking met andere partijen en onderhoudt de contacten met financiers. 

Nu VTTB een zelfstandige organisatie is, komen er een aantal nieuwe taken op het bordje van 

de directeur, zoals de ontwikkeling van de organisatie en HRM taken.  

 

De koks/moestuinbegeleiders begeleiden samen met stagiairs de moestuin- en/of kookgroepen 

en zijn voor vrijwilligers het eerste aanspreekpunt. De activiteiten voor VTTB junior, de 

kookworkshops etc. worden ook begeleid door de koks en moestuinbegeleider.  

  

VTTB wil haar bekendheid verder vergroten. We hebben daarom in de begroting van 2023 ook 

ureninzet gepland voor advies en ondersteuning door een PR en communicatiemedewerker.  

5. Financiën  

 

Er is in 2023 een bedrag van Euro 200.000 nodig om de kosten voor de kernactiviteiten in de 

drie stadsdelen (drie buurtrestaurants en drie buurtmoestuinen) te financieren.  

 

De lopende kosten betreffen: 

- de personeelskosten voor de organisatie, coördinatie en begeleiding van de activiteiten.  

- De huur van de keukens. 

- De inkoop van ingrediënten voor de maaltijden 

- Promotie en publiciteit 

- Vrijwilligers  

- Administratiekosten  

 

Voor een uitbreiding van de activiteiten naar nieuwe locaties en uitbreiding van het aanbod is 

een bedrag van Euro 32.500 begroot. Ook is er een bedrag van Euro 10.000 begroot voor de 

inzet van een pr medewerker en vernieuwing van de website.  

 

Stichting Van Tuin Tot Bord heeft voor 2023 subsidie aangevraagd bij gemeente Nijmegen en  

bij andere fondsen. VTTB wil daarnaast ook haar duurzame inkomstenbronnen uitbreiden door 

o.a. meer donateurs. Er liggen ook mogelijkheden voor samenwerking en sponsoring door 

bedrijven.  

 

Van Tuin Tot Bord heeft als nieuwe stichting nog geen eigen vermogen. In de toekomst willen 

we een eigen vermogen opbouwen o.a. als buffer voor tegenvallende opbrengsten.  


