STICHTING

BELEIDSPLAN

Zakelijke gegevens:
•

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293LB Mookhoek
06-475 899 79
Email: PlukhoekMookhoek@gmail.com
Bank: NL27 RABO 0326 8775 41

•

Fiscaal nummer: 858356429B01

•

KvK: 70520585

Inleiding:
1: De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Technologie heeft de overhand, mensen raken steeds meer verwijderd van hun
natuurlijke bestaan. Er moeten targets worden behaald, hypotheken worden afbetaald en er is steeds minder tijd voor rust in het hoofd en eerlijk
samenzijn zonder dat je ‘verbonden’ bent.
Aan de andere kant zien we een tegenstroming; mensen die het fijn vinden om bezig te zijn in de natuur, die willen verduurzamen en de
oorsprong van hun eten willen kennen. Ruimte voor verwondering over hoe planten groeien, fysieke arbeid, de hang naar oprechte
ontmoetingen en voor stress is helemaal geen ruimte meer.
In onze boomgaard werken mensen die hun draai niet meer kunnen vinden in de maatschappij; ze vinden er een nuttige dagbesteding in een
vertrouwde omgeving, waardoor er ruimte is voor persoonlijke groei. Deze mensen willen we graag helpen. We willen echter iedereen de
gelegenheid bieden om lekker in de natuur aan de gang te zijn.
2: Agrariërs zijn vaak aangewezen op monocultuur. Ze moeten veel van hetzelfde gewas verbouwen om winstgevend te kunnen zijn. Dat komt
ons ecosysteem niet ten goede. Vissen gaan dood, bijen sterven uit en de variëteit van ons eten wordt bepaald door het wereldwijd
inkoopbeleid van de supermarkt. Om 1 KJ eten op je bord te krijgen wordt 10 KJ aan energie (veelal fossiele brandstoffen) verbruikt.
Wij willen een ruime biodiversiteit creëren door het verantwoord kweken voor uiteenlopend gebruik: eten, bloemen en planten en decoratie. De
verschillende planten zullen elkaar beïnvloeden en ook hun aantrekkingskracht hebben op nieuwe fauna zodat een eigen biologisch systeem
ontstaat. Een bron van groei voor de Hoeksche Waard.

De doelstellingen:
Doel 1: Stichting Plukhoek Mookhoek (SPHMH) beoogt een ontmoetingsplek te zijn voor mensen die affiniteit hebben met het werken in de
natuur. Op dit moment bieden wij mensen die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces
een zinvolle dagbesteding.
Door het creëren van een pluktuin annex voedselbos willen dat iedereen in contact kan komen met de natuur. We stellen onze tuin open voor
publiek, dat kan komen plukken en oogsten. Vervolgens zouden uit deze doelgroep vrijwilligers geworven kunnen worden die hun inbreng
hebben in de aanleg en onderhoud van SPHMH. Uiteindelijk willen we dat over tien jaar hier elke dag een groep minstens 10 vrijwilligers zich
persoonlijk ontwikkelt door aan de slag te zijn in de pluktuin/voedselbos.
Doel 2: SPHMH wil op een zo duurzaam mogelijke wijze omgaan met de natuur. Door onderzoekend open te staan voor nieuwe
kweekmogelijkheden waarbij permacultuur en biodiversiteit een leidende rol spelen willen we een biologisch systeem ontwikkelen dat een
waardevolle bijdrage kan leveren aan het natuurbehoud van de Hoeksche Waard.

Het stappenplan:
De beginsituatie: Op dit moment hebben we de beschikking over ongeveer 3 ha perenboomgaard. Daarvan is het eerste deel al gerooid t.b.v.
een bloempluktuin. Er is een kasje geplaatst om in voor te zaaien. We hebben al een jaar geëxperimenteerd met het duurzaam kweken van
diverse soorten bloemen. Bij de entree van het erf is er een winkeltje geplaatst waar we gekweekte spullen in kunnen verkopen (peren,
bloemen, sierappeltjes, snijheesters, bramen, jam, pompoenen, etc)
De eindsituatie: Om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken is het noodzakelijk een diversiteit van producten te kweken. Mensen komen
niet voor één product, ze willen liefst verschillende producten meenemen. Ons kernproduct is echter natuurbeleving. We zien nu al dat
grootouders met hun kleinkinderen komen peren plukken, mensen willen kennis maken met nieuwe soorten en ze willen ‘lekker buiten zijn.’
•

•
•

•
•

Een verharde ruime parkeerplaats zodat ook mensen die slecht ter been zijn gebruik kunnen maken van onze faciliteiten. Op die manier
kunnen mensen het erf oprijden en hoeven ze niet te parkeren langs de ventweg waar soms ook grote landbouwmachines langskomen
(CZAV).
Een kantine voor onze vrijwillige medewerkers zodat ze een eigen plek hebben waar ze pauze kunnen houden en naar het toilet kunnen.
Ze zullen zelf verantwoordelijk zijn voor deze plek.
Een bloemenpluktuin, een bessen en roodfruit-pluktuin, een kruidenpluktuin, en een voedselbos waar mensen kunnen zien en proeven
hoe ons eten groeit en het ook kunnen plukken. Hier zijn verharde paden (denk aan rolstoeler), irrigatie en het onderhoud daarvan
noodzakelijk.
Een eenvoudige koffie/thee-hoek, met een beperkt terras, waar mensen kunnen verpozen en hun indrukken verwerken.
Een drietal trekkershutten waar mensen iets langer in de natuur kunnen zijn als ze daar behoefte aan hebben.

Het stappenplan:
1. De parkeerplaats, de kantine, en de paden met irrigatiesysteem in de bloemenpluktuin en het bessengedeelte aanleggen.
2. Starten met de opbouw van de kruidentuin en het voedselbos.
3. Relatie opbouwen met onze potentiele doelgroep: Facebookpagina, website, meedoen aan NL Doet, vergunning en bewegwijzering
bij de gemeente regelen, duidelijke markeringen aan de dijk, vrijwilligers werven, PR in plaatselijke krantjes, maar ook in Dordrecht,
Barendrecht en Rotterdam d.m.v. het organiseren van activiteiten. Bijv.: een grote opening, een Halloween speurtocht,
bloemenworkshops.
4. Als er genoeg liquide middelen zijn de koffie/theehoek bouwen met bijbehorend terras. Diverse zithoeken plaatsen over het hele
gedeelte.
5. Up to date blijven als het gaat over innovatieve kweektechnieken, andere pluktuinen bezoeken, beurzen bezoeken, door overleg met
kwekers zelf in ontwikkeling blijven.

6. Contacten onderhouden met de verschillende instanties waar onze ‘gasten’ vandaan komen. Vrijwilligers werven onder de bezoekers
(van de tuinen en de website).
Hoe verder als de eindsituatie bereikt is: Als er genoeg middelen zijn om ons project te kunnen dragen, kunnen we nadenken over een uitbreiding
van de plannen. Te denken valt aan: een verruiming van de doelgroep (wellicht kunnen we dementerenden gaan opvangen met een vast
takenpakket, of een buitenschool oprichten voor kinderen die een zorgvraag hebben waarin het huidige onderwijs niet kan voorzien, we willen
graag mensen bereiken die eenzaam zijn hoe kunnen we ze bij ons project betrekken?).
Op welke manier gaan we inkomsten genereren:
•
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De verkoop van zelf geplukte bloemen en voedsel.
De verkoop van zelfgemaakte producten bij ons winkeltje en in de webwinkel (zaden, jam, honing, stoofpeertjes, etc).
Het geven van workshops in de bloemtuin.
Het faciliteren van activiteiten die in onze tuin gegeven kunnen worden (fotoshoot voor een bruiloft, kinderfeestjes met een educatief
karakter, verjaardagen, de gemeente die mantelzorgers in het zonnetje wil zetten, een studiedag van het personeel van een school,
etc).
Het organiseren van evenementen naar wat het seizoen ons biedt (een sprookjestocht, een landgoedfair, een vrijwilligers dag a la NL
doet, de opening van het plukseizoen)

Alle opbrengsten gaan naar de stichting. De penningmeester ziet erop toe dat het geld enkel wordt uitgegeven ten bate van de stichting
doelen.

Het bestuur:
Voorzitter en secretaris:
Claudia Marie Augustina
Albrandswaardseweg 48
3171AC Poortugaal

Penningmeester:
Peter Maaskant
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Bestuurslid:
Marina Kleybeuker
Malusdreef 37
3137 BW Vlaardingen

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de
uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.
Alle medewerkers kunnen in principe meedenken over het aankoopbeleid van de stichting. De Penningmeester ziet erop toe dat middelen die
worden aangeschaft ook daadwerkelijk de stichting doelen dienen. Over aankopen boven de €250,00 wordt door het hele bestuur beslist, dit
kan in een vergadering of via de mail / app. Is de meerderheid het met de aankoop eens, dan kan deze gedaan worden mits er voldoende
vermogen is.

De financiële gegevens.
Een prognose van 1 januari 2018 t/m 1 januari 2021.
SPHMH beoogt een ANBI te zijn. Een Algemeen Nut Bevorderende Instelling. Het belastingvoordeel dat dit oplevert maakt het eenvoudiger
fondsen te werven.

•
•
•
•

Inkomsten:
inkomsten uit verkoop van geplukte oogst en losse verkoop in het winkeltje aan de dijk: € 3600,00.
workshops en evenementen: €6000,00
giften/donaties: €7500,00

•
•

Uitgaven:
de kantoorartikelen, pr (zakjes bloemenvoeding, vlaggen aan de dijk, spandoeken), verpakkingsmaterialen, materialen die nodig zijn
voor de workshops: €5000,00
de communicatie en reiskosten tussen de vrijwilligers: €1500,00
de website ontwikkelen: €2000,00
het oprichten van de stichting: €400,00
de bestuurlijke kosten (vergaderen, reiskosten, andere pluktuinen, kwekers, beurzen en voedselbossen bezoeken, literatuur aanschaf):
€4000,00
de kosten voor het aanleggen van de parkeerplaats, de paden in de pluktuin, het irrigatiesysteem, de kantine, de aanplant van pluktuin
en voedselbos: €25000,00

•
•
•
•
•

Mocht het vermogen rooskleuriger groeien dan in deze prognose wordt gesteld zodat er meer ruimte is voor eventuele groei dan willen we
graag een theehuis met terras en twee trekkershutten neerzetten.

