Beleidsplan 2019 van Stichting Moestuin de Haar
Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting
Statutaire doelstelling
Het inrichten, in gebruik hebben - en zonder winstoogmerk – exploiteren van de voormalige
moestuin van Kasteel de Haar, zodat de historische relatie wordt teruggebracht tussen
moestuin, kasteel en Haarzuilens, en meer specifiek:
- het kweken van groente, fruit, bloemen en kruiden in samenhang met educatieve
onderdelen en bewonersparticipatie vanuit Haarzuilens en omstreken;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die daarmee een rechtstreeks of zijdelings
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zins des woords.
De oprichtingsakte beschrijft, dat een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
Beleid
De stichting is opgericht op 19 december 2018. Het startjaar van de stichting is 2019, waarbij
voluit gestreefd wordt naar de start van de eerste werkzaamheden aan de moestuin in mei
2019. Nadat vanaf maart 2018 is gestart met het initiatief op verzoek van
Natuurmonumenten - de eigenaar van het terrein - is hard gewerkt achter de schermen
vanuit het beginsel van “groot naar klein”.
Inmiddels is het volgende gedaan en bereikt:
- planvorming: projectplan, schetsadvies met Streefbeeld, inrichtingsplan met
investeringsschema;
- subsidieverwerving;
- informatievoorziening: Nieuwsbrieven, website, bewonersbijeenkomsten;
- gesprekken met stakeholders: Natuurmonumenten, gemeente Utrecht, Kasteel de Haar;
- werving vrijwilligers en opbouw vrijwilligersorganisatie;
- informeren belangstellenden (Emmaus Haarzuilens, horeca, landwinkels, buren, scholen;
- formaliteiten: oprichten stichting, inschrijving Kamer van Koophandel, openen
bankrekening, verzekeringen, huurcontract met Natuurmonumenten.
Omdat nog veel zaken in opbouw zijn en soms nog niet zijn uitgekristalliseerd beperkt dit
beleidsplan zich tot één jaar en wel 2019.
Cruciaal voor 2019 zijn:
- het definitieve huurcontract met Natuurmonumenten;
- fondsenwerving voor de inrichting van fase 1 van de moestuin;
- professionele inzet voor de exploitatie van de moestuin door een tuinbaas/tuinder;
- interesse, draagvlak en participatie door inwoners, instellingen, scholen e.d. uit
Haarzuilens en omstreken;
- voldoende vrijwilligers.
Deze randvoorwaarden moeten ervoor zorgen dat de moestuin op papier, zoals voorbereid
in 2018 en begin 2019, werkelijkheid wordt, gaat leven bij de inwoners, bedrijven en

instellingen van Haarzuilens, Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn en omgeving en dus
vrijwilligers, klanten en bezoekers (jong en oud) trekt.
Ook voor de langere termijn legt de stichting de basis in 2019 door:
- het groeimodel, bestaande uit een meerjaren investerings- en onderhoudsplan;
- het vastleggen van afspraken met Natuurmonumenten en de gemeente Utrecht over de
aanpassing van het bestemmingsplan, noodzakelijk voor een volwaardige moestuin
binnen de gewenste context.
Interne Organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit drie leden:
- Henk Klein Gunnewiek, voorzitter;
- Dolf van Baarlen, secretaris/penningmeester;
- André van Dijk, algemeen bestuurslid.
Het bestuur vergadert maandelijks op basis van een agenda. Van elke vergadering wordt een
besluiten-en actielijst gemaakt.
Vaste agendapunten zijn de projectplanning en de liquiditeitsprognose.
Op ad hoc-basis wordt het bestuur ondersteund door vrijwilligers, bijvoorbeeld voor
evenementen als “Open dagen”, flyeren of andere activiteiten, die de (naams)bekendheid
van de stichting vergroten.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 733933339.
Bij de Belastingdienst staat de stichting geregistreerd onder nummer 8595.08.833, met de
vermelding dat geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting,
inhoudingsplicht voor loonheffingen of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.
Het postadres van de stichting is: Sonny Rollinsstraat 194, 3543 GR Utrecht. Het
telefoonnummer is 06 3046 5530.
De stichting beschikt over een bankrekening onder nummer NL79 SNSB 0773 2443 15.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de stichting komt toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen enkele
vergoeding.
Financiën
Voor 2019 is een begroting vastgesteld. Aanloopkosten kunnen in beperkte mate worden
betaald uit een subsidie van € 5.000,00, dat is ontvangen uit het Initiatievenfonds van de
gemeente Utrecht.
Daarnaast is een toezegging ontvangen van de Rabobank van € 3.000,00 voor plantgoed en
gereedschappen.
Vanaf eind Februari 2019 beschikt de stichting over het bedrijfsplan voor de eerste fase van
de tuin en is verdere fondsenwerving gestart. Hiervoor is een lijst samengesteld van
instellingen, die systematisch zal worden afgewerkt. Ook zal getracht worden van
particulieren donaties te verwerven. Dit houdt ook in het opbouwen van een relatiebestand,
dat moet resulteren in een vorm van “Vrienden van de Moestuin Haarzuilens”.

Vooralsnog heeft de stichting geen eigen vermogen. Gestreefd wordt naar een kassaldo, dat
voldoende is om de vaste uitgaven te dekken: bankkosten, verzekeringskosten, activiteiten
als open dagen (consumpties, materiaalkosten voor presentatie).
Veel van de fysieke inzet wordt gedaan via de vrijwilligers.
Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van de diensten van Natuurmonumenten (materialen) en
van de aangrenzende accommodatie van Emmaus (verblijf voor vrijwilligers bij de opstart).
Utrecht, 26 maart 2019

