Beleidsplan 2021-2023 van Stichting Moestuin de Haar
Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting
Statutair is de doelstelling van de stichting: 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 voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt 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
In 2018 is vanaf maart gewerkt aan de voorbereidingen om als stichting goed van start te
kunnen gaan. De stichting is opgericht op 19 december 2018.
Na verdere voorbereidingen in 2019, die zich concentreerden op het voorbereiden van de
moestuin qua grond en faciliteiten (samenwerking met een tuinder en aanschaf materialen)
is in 2020 het eerste teeltjaar gestart.
De stichting is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de moestuin en zorgt als zodanig voor
het beheer en onderhoud van de infrastructuur van de tuin (opstallen, installaties, verharde
paden, afrastering etc.). Daartoe heeft de stichting een pachtovereenkomst met
Natuurmonumenten Haarzuilens.
De dagelijkse exploitatie van de tuin heeft de stichting gedelegeerd aan de tuinder, zijnde
Zelfoogsttuin de Haar. Binnen de Zelfoogsttuin is inmiddels ook een tweede tuinder actief, hetgeen
bijdraagt aan de continuiteit van de tuinexploitatie.

De tuinder is verantwoordelijk voor het teeltplan, de dagelijkse werkzaamheden op de tuin,
de verkoop aan onder andere oogstaandeelhouders en de inzet van vrijwilligers en
stagiaires. Een en ander is vastgelegd in een intentieovereenkomst tussen de stichting en
Zelfoogsttuin de Haar.
Moestuin de Haar is gaan leven bij de inwoners, bedrijven en instellingen in een wijde
omgeving (Utrecht-stad, Haarzuilens, Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn, Maarssen en
Maarssenbroek e.o.), wat vrijwilligers, klanten en bezoekers (jong en oud) aantrekt.
Nu de basis van Moestuin de Haar is gelegd is het doel van de stichting en de tuinders om
het aantal oogstaandeelhouders in 2021 naar 150 te krijgen en uiteindelijk in 2023 naar
ongeveer 250. Dit is mede afhankelijk van de kwaliteit van de grond die in de loop der jaren
gaat verbeteren en daarmee een betere oogstopbrengst gaat opleveren.
Om deze groei mogelijk te maken heeft de stichting een Plan van Aanpak gemaakt waarin
staat op welke wijze de groei van de moestuin mogelijk is. Dan gaat het niet alleen over groei
in oogst maar juist ook over educatie en historie. De focus van de stichting gaat verschuiven
naar die laatste twee onderwerpen terwijl de tuinders zorg blijven dragen voor de
exploitatie van de tuin.
Voor het mogelijk maken van de groei is het voor de stichting ook van belang om in gesprek
te blijven met Natuurmonumenten en de gemeente Utrecht over de aanpassing van het
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bestemmingsplan, noodzakelijk voor een volwaardige moestuin binnen de gewenste
context.
Groei kost ook geld, dus het verwerven van gelden via donaties, fondsen en subsidie blijft de
komende jaren nodig. Daarom heeft de stichting de ANBI-status. Daarnaast werkt de
stichting aan plannen voor structurelere inkomsten. De eerste ideeën zijn daarvoor in 2020
ontwikkeld en worden in 2021 verder uitgewerkt.
Interne Organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit vijf leden:
- Henk Klein Gunnewiek, voorzitter;
- Dolf van Baarlen, secretaris;
- Ed Hofstra, penningmeester;
- André van Dijk, algemeen bestuurslid, belast met algemeen financieel beleid;
- Rob van Uden, algemeen bestuurslid, belast met vergunningprocedures.
Het bestuur vergadert maandelijks, samen met de tuinders, op basis van een vaste agenda.
Van elke vergadering wordt een besluiten-en actielijst gemaakt.
Vaste agendapunten zijn de bestuurszaken, financiën, projecten en klussen, historie,
educatie en communicatie.
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 Moestuin de Haar vergroten. Informatie over de moestuin is ook te vinden via
www.moestuindehaar.nl
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73393339.
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 2021 is een begroting vastgesteld. Met toegezegde donaties en fondsbijdragen is de
bestuurlijke begroting bijna gedekt. Met de plannen voor structurelere inkomsten, genaamd
“Vrienden en Partners van Moestuin de Haar”, die in 2021 verder worden afgerond verwacht
de stichting een jaarlijkse dekking van de begroting te bereiken.
Voor de groei van Moestuin de Haar beschikt de stichting over het Plan van Aanpak
waarmee verdere fondsenwerving wordt gestart. Hiervoor is een lijst samengesteld van
instellingen en organisaties, die systematisch benaderd zullen worden.
Utrecht, 3 mei 2021
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