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Evaluatie	  Jaarplan	  2014	  	  
	  
Stichting	  Kom	  op	  voor	  een	  duurzame	  wijk	  /	  De	  Groene	  Vos	  
	  
Zie	  voor	  de	  evaluatie	  de	  geel	  gemarkeerde	  tekst	  
	  
Missie	  en	  doelstellingen	  
Stichting	  Kom	  op	  voor	  een	  duurzame	  wijk	  wil	  op	  lokaal	  niveau	  (denk	  mondiaal,	  handel	  lokaal)	  op	  een	  
professionele	  wijze	  bijdragen	  aan	  duurzame	  ontwikkeling.	  Duurzame	  ontwikkeling	  is	  een	  wereldwijd	  
proces,	  waarin	  ecologische,	  sociale	  en	  economische	  ontwikkelingen	  (planet,	  people,	  prosperity)	  
uiteindelijk	  met	  elkaar	  in	  evenwicht	  moeten	  zijn.	  De	  komende	  jaren	  zal	  nog	  stevig	  de	  nadruk	  liggen	  
op	  het	  ‘planet’-‐aspect.	  Daarbij	  wordt	  de	  hele	  productie-‐	  en	  consumptieketen	  in	  ogenschouw	  
genomen.	  We	  willen	  mensen	  en	  organisaties	  motiveren	  en	  inspireren	  tot	  een	  duurzame	  levensstijl.	  
Behalve	  voor	  de	  wijk	  Sint	  Marten-‐Sonsbeekkwartier	  willen	  we	  met	  onze	  missie	  en	  doelstellingen	  ook	  
een	  rol	  spelen	  bij	  de	  duurzame	  ontwikkeling	  van	  Arnhem	  als	  geheel.	  	  	  

Speerpunten	  2014	  
	  
A:	  Projecten	  	  
B.	  Doorlopende	  activiteiten,	  regelmatig	  terugkerende	  acties	  
	  
A	   Projecten	  
	  
A1	   Exploitatie	  	  De	  Groene	  Vos	  	  
De	  Groene	  Vos	  blijft	  ook	  na	  1	  januari	  2013	  voortbestaan.	  	  We	  hebben	  besloten	  verder	  te	  gaan	  	  met	  
een	  nieuwe	  partner,	  namelijk	  Duurzaam	  ruimtelijk	  (Jan	  Franssen	  en	  Anneke	  Rost).	  Het	  begin	  van	  het	  
jaar	  zal	  in	  het	  teken	  staan	  van	  een	  nieuwe	  doorstart	  en	  nieuwe	  positionering	  in	  de	  
duurzaamheidsmarkt.	  
Er	  zullen	  nieuwe	  producten	  die	  passen	  in	  een	  duurzame	  leefstijl,	  worden	  aangeboden.	  Te	  denken	  valt	  
aan	  natuurverf,	  bamboeproducten,	  producten	  gemaakt	  van	  afval	  en	  C2C-‐producten.	  
Bij	  het	  assortiment	  wordt	  ook	  aangesloten	  op	  de	  projecten	  die	  Stichting	  Kom	  op	  voor	  een	  duurzame	  
wijk	  dit	  jaar	  organiseert.	  
Daarnaast	  bestaat	  het	  assortiment	  uit:	  energie-‐	  en	  waterbespaarders	  (waaronder	  Doppers),	  aan	  
zonne-‐energie	  gerelateerde	  producten	  (opladers,	  educatieve	  producten,	  gadgets),	  producten	  
gerelateerd	  aan	  stadslandbouw	  en	  Tony	  Chocolonely	  chocolade.	  
Om	  risico’s	  	  te	  beperken	  worden	  ook	  categorieën	  van	  producten	  in	  consignatie	  genomen.	  
De	  Groene	  Vos	  is	  informatie-‐	  en	  servicepunt	  op	  het	  gebied	  van	  afvalpreventie,	  afvalinzameling,	  
oudpapierinzameling	  en	  stadslandbouw.	  Nieuw	  is	  dat	  kaarsvet/kaarsresten	  worden	  ingezameld.	  
We	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  winkel	  er	  aantrekkelijk	  blijft	  uitzien	  en	  dat	  het	  assortiment	  regelmatig	  
wordt	  aangevuld	  en	  vernieuwd.	  	  
Tevens	  blijft	  de	  groentepakkettenservice	  van	  Ruimzicht	  bestaan	  en	  worden	  diensten	  verricht	  voor	  de	  
Onderhoudswinkel	  VOSZ.	  	  
We	  gaan	  actief	  aan	  de	  slag	  om	  de	  workshopruimte	  vaker	  te	  verhuren.	  	  
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We	  streven	  er	  naar	  de	  winkel	  	  5	  dagen	  per	  week	  open	  te	  houden.	  Er	  wordt	  een	  nieuwe	  folder	  De	  
Groene	  Vos	  uitgebracht.	  
We	  hebben	  regelmatig	  nieuwe	  producten	  in	  het	  assortiment	  opgenomen.	  Onder	  andere	  producten	  
van	  Zuperzozial	  (servies	  van	  bamboe)	  en	  producten	  gemaakt	  van	  gerecycled	  materiaal.	  
De	  samenwerking	  met	  Duurzaam	  Ruimtelijk	  is	  gestopt.	  Reden	  is	  dat	  Duurzaam	  Ruimtelijk	  te	  weinig	  
aanloop	  had.	  
De	  workshopruimte	  is	  regelmatig	  verhuurd,	  onder	  andere	  voor	  de	  cursus	  moestuinbaktuinieren,	  
workshops	  tassen	  maken	  en	  workshop	  eetbare	  paddenstoelen	  	  
De	  inzameling	  van	  kaarsvet	  is	  succesvol.	  In	  het	  verlengde	  van	  de	  inzameling	  verkopen	  we	  nu	  ook	  
kaarsen	  die	  gemaakt	  zijn	  van	  kaarsenresten.	  	  	  
Er	  is	  een	  folder	  De	  Groene	  Vos	  in	  een	  oplage	  van	  5000	  stuks	  uitgebracht.	  Deze	  zijn	  huis-‐aan-‐huis	  
verspreid	  in	  de	  Transvaalbuurt,	  Molenbeke,	  een	  deel	  van	  de	  Burgemeesterswijk	  en	  een	  deel	  van	  
Klarendal.	  Daarnaast	  zijn	  de	  flyers	  op	  strategische	  plekken	  in	  de	  stad	  neergelegd,	  denk	  aan	  
natuurwinkels.	  De	  winkel	  is	  vrijwel	  het	  hele	  jaar	  door	  5	  dagen	  per	  week	  open	  geweest.	  	  
	  
A2	   Stadslandbouw	  
De	  trend	  van	  voedselproductie	  in	  de	  stad	  is	  ook	  in	  Sint	  Marten-‐Sonsbeekkwartier	  doorgedrongen.	  
Eén	  van	  de	  aanleidingen	  was	  het	  feit	  dat	  er	  ingrijpende	  wijzigingen	  gaan	  plaats	  vinden	  in	  en	  rond	  
wijkcentrum	  De	  Hommel	  (Hommelveldje).	  Behalve	  een	  ecologisch	  argument	  (eetbaar	  groen	  in	  de	  
wijk)	  zijn	  er	  ook	  educatieve	  en	  sociale	  doelen	  die	  met	  stadslandbouw	  kunnen	  worden	  gerealiseerd.	  
Zoals	  met	  je	  buren	  samenwerken	  aan	  een	  fijne	  leefomgeving.	  
In	  het	  jaar	  2014	  bestaat	  de	  kans	  dat	  aan	  stadslandbouw	  in	  Sint	  Marten	  een	  enorme	  impuls	  kan	  
worden	  gegeven.	  De	  in	  2013	  geïnstalleerde	  moestuinbakken	  bij	  De	  Hommel	  (voor	  en	  achter)	  en	  op	  
het	  Binnenterrein	  (2	  plekken)	  zullen	  nog	  beter	  benut	  worden	  dan	  vorig	  jaar.	  
Het	  plan	  om	  het	  Schrassertstraatpleintje	  opnieuw	  in	  te	  richten	  en	  geschikt	  te	  maken	  voor	  
stadslandbouw	  wordt	  uitgevoerd.	  Dit	  is	  een	  strategisch	  gezien	  prachtige	  plek,	  in	  het	  hart	  van	  de	  
meest	  versteende	  wijk	  van	  Arnhem	  en	  vol	  in	  de	  openbaarheid.	  
Tevens	  wordt	  bijgedragen	  aan	  en	  uitvoering	  van	  het	  plan	  op	  het	  Hommelveldje	  stadslandbouw	  te	  
gaan	  uitoefenen.	  
Het	  idee	  om	  een	  cursus	  biologisch	  tuinieren	  in	  moestuinbakken	  te	  organiseren	  wordt	  uitgevoerd.	  Op	  
8	  februari	  start	  de	  cursus	  in	  De	  Groene	  Vos.	  Cursusleider	  is	  Manon	  Best.	  Maar	  liefst	  21	  bewoners	  
hebben	  zich	  aangemeld,	  13	  van	  hen	  zijn	  geplaatst.	  De	  praktijk	  van	  de	  cursus	  vindt	  plaats	  in	  de	  
moestuinbakken	  op	  het	  Binnenterrein	  en	  vooral	  op	  het	  Schrassertstraatpleintje.	  
Bekeken	  wordt	  of	  workshops	  tegen	  kostprijs	  kunnen	  worden	  georganiseerd.	  
De	  organisatie	  van	  de	  stadslandbouw	  in	  Sint	  Marten	  wordt	  gedragen	  door	  een	  kerngroep	  van	  5	  
personen.	  Het	  stadslandbouwnetwerk	  van	  bewoners	  (nu	  al	  30	  bewoners)	  wordt	  uitgebreid	  en	  
geactiveerd.	  
Tevens	  wordt	  onder	  meer	  in	  het	  Arnhemse	  stadslandbouwnetwerk	  geparticipeerd.	  	  
Er	  wordt	  een	  informatieavond	  georganiseerd	  over	  stadslandbouw	  in	  het	  algemeen	  en	  in	  Sint	  Marten	  
in	  het	  bijzonder.	  
Er	  wordt	  samengewerkt	  met	  Portaal,	  gemeente,	  Rijnstad,	  Kweekland,	  Tebuiten	  en	  de	  Jan	  
Ligthartschool.	  	  
Er	  worden	  nog	  meer	  dan	  in	  2013	  verbindingen	  gelegd	  met	  de	  duurzame	  diners	  (zie	  A5).	  
De	  cursus	  moestuinbaktuinieren	  was	  zeer	  succesvol.	  	  
Op	  zaterdag	  24	  mei	  was	  er	  een	  feestelijke	  opening	  van	  het	  stadslandbouwpleintje	  in	  de	  
Schrassertstraat.	  	  
We	  hebben	  in	  het	  Inloophuis	  een	  informatie-‐avond	  over	  stadslandbouw	  gehouden.	  De	  opkomst	  was	  
goed	  en	  de	  sprekers	  waren	  inspirerend.	  	  
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A3	   Actie	  Zonnestroom	  Made	  in	  [Arnhem]	  
De	  zonnepanelenactie	  Zonnestroom	  Made	  in	  [Arnhem]	  wordt	  weer	  nieuw	  leven	  ingeblazen.	  Ook	  
zonneboilers	  maken	  dit	  jaar	  deel	  uit	  van	  het	  assortiment.	  We	  werken	  daarbij	  samen	  met	  Solix	  BV.	  	  
We	  gaan	  weer	  volop	  reclame	  maken	  voor	  onze	  actie,	  onder	  meer	  door	  persberichten,	  verspreiden	  
van	  flyers,	  straatacties,	  actualisering	  van	  de	  site	  www.zonnestroommadeinarnhem.nl,	  enz.	  Ook	  
organiseren	  we	  dit	  jaar	  enkele	  informatieavonden	  (ook	  buiten	  Arnhem).	  
Bij	  de	  nieuwe	  winkelinrichting	  krijgt	  Zonnestroom	  Made	  in	  [Arnhem]	  een	  duidelijke	  plaats.	  	  
Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  nieuwe	  winkelmedewerkers	  voldoende	  kennis	  hebben	  over	  de	  actie.	  Zij	  
krijgen	  in	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  een	  training	  van	  Bernard	  van	  Dam	  van	  Solix.	  
In	  januari	  dit	  jaar	  hebben	  de	  winkelmedewerkers	  een	  training	  van	  Solix	  gekregen.	  	  
We	  hebben	  dit	  jaar	  informatie-‐avonden	  in	  Arnhem,	  Huissen,	  Westervoort	  en	  Velp	  georganiseerd.	  
Van	  tevoren	  hebben	  we	  in	  enkele	  wijken	  in	  deze	  plaatsen	  huis-‐aan-‐huis	  geflyerd.	  De	  publiciteit	  is	  
goed	  gegaan,	  de	  inkomsten	  vallen	  echter	  tegen.	  	  	  
	  
	  
A4	   Repair	  Cafés	  
Het	  Repair	  Café	  is	  de	  afgelopen	  3	  jaar	  een	  groot	  succes	  gebleken.	  Ook	  dit	  jaar	  gaan	  we	  vier	  Repair	  
Cafés	  organiseren	  in	  De	  Groene	  Vos.	  	  
Daarnaast	  staan	  steeds	  meer	  organisatoren	  uit	  andere	  wijken	  op	  om	  een	  Repair	  Café	  te	  organiseren.	  
De	  stichting	  ondersteunt	  de	  Repair	  Cafés	  in	  Arnhem.	  De	  stichting	  participeert	  in	  het	  Arnhemse	  
netwerk	  dat	  in	  2013	  is	  ontstaan	  en	  dat	  een	  eigen	  site	  heeft:	  www.repaircafe.nl/arnhem.	  
De	  Repair	  Cafés	  staan	  dit	  jaar	  in	  het	  teken	  van	  thema’s	  als	  tuingereedschap	  (voorjaar)	  en	  speelgoed	  
(in	  de	  tijd	  voor	  sinterklaas).	  
De	  Repair	  Cafés	  die	  de	  stichting	  organiseert,	  zijn	  op	  vier	  zaterdagmiddagen:	  	  29	  maart,	  21	  juni,	  6	  
september	  en	  29	  november.	  
We	  hebben	  vier	  succesvolle	  Repair	  Café’s	  georganiseerd.	  De	  geplande	  thema’s	  zijn	  niet	  doorgegaan.	  	  
	  
A5	   Duurzame	  diners	  
We	  keren	  in	  2014	  weer	  terug	  naar	  de	  oude	  traditie	  om	  alleen	  bij	  de	  wisseling	  van	  de	  seizoenen	  
duurzame	  diners	  te	  organiseren,	  dus	  4	  in	  totaal.	  	  
Duurzame	  diners	  zijn	  diners	  zonder	  vlees,	  met	  zoveel	  mogelijk	  streekeigen,	  biologische	  en	  
seizoensgebonden	  verse	  producten.	  	  
De	  diners	  vinden	  plaats	  op	  de	  woensdagen	  19	  maart,	  18	  juni,	  24	  september	  en	  17	  december	  in	  	  het	  
Inloopcentrum	  aan	  de	  Van	  Slichtenhorststraat.	  Er	  wordt	  	  naar	  gestreefd	  voor	  elk	  diner	  40	  gasten	  te	  
interesseren.	  
Meer	  nog	  dan	  vorig	  jaar	  wordt	  geprobeerd	  verbindingen	  te	  leggen	  met	  het	  project	  Stadslandbouw	  
(zie	  A2).	  	  	  
We	  hebben	  vier	  gezellige	  duurzame	  diners	  georganiseerd.	  De	  opkomst	  was	  lager	  dan	  verwacht.	  We	  
zullen	  volgend	  jaar	  meer	  aan	  werving	  gaan	  doen.	  	  
	  
	  
A6	   Verduurzaming	  Nieuwe	  Hommel	  
De	  Stichting	  volgt	  ook	  in	  2014	  de	  ontwikkelingen	  rondom	  de	  Nieuwe	  Hommel	  en	  brengt	  haar	  ideeën	  
rondom	  duurzaamheid	  in	  (o.m.	  duurzame	  renovatie,	  groen	  dak	  met	  zonnepanelen,	  stadslandbouw	  
op	  Hommelveldje,	  duurzame	  bedrijfsvoering).	  Het	  draagvlak	  voor	  duurzaamheid	  dat	  in	  2013	  duidelijk	  
is	  gecreëerd,	  moet	  nu	  vorm	  krijgen	  in	  de	  praktijk	  van	  de	  renovatie.	  	  
We	  hebben	  onze	  duurzame	  ideeën	  ingebracht,	  er	  is	  echter	  niet	  veel	  gebeurd	  op	  het	  gebied	  van	  
duurzaamheid.	  
	  
	  
B	  Doorlopende	  activiteiten,	  regelmatig	  terugkerende	  acties	  	  
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B1	   Oud-‐papierinzameling	  
Ook	  dit	  jaar	  verzorgt	  de	  stichting	  de	  oudpapierinzameling	  in	  Sint	  Marten-‐Sonsbeekkwartier.	  
Dit	  wordt	  het	  eerste	  volle	  jaar	  dat	  we	  het	  nieuwe	  inzamelsysteem	  voor	  oud	  papier	  in	  de	  wijk	  gaan	  
toepassen:	  inzamelen	  met	  minicontainers	  van	  bewoners	  van	  benedenhuizen	  op	  de	  eerste	  
maandagmiddag	  van	  de	  maand.	  Daarbij	  hopen	  en	  stimuleren	  we	  dat	  bewoners	  die	  geen	  
minicontainer	  willen	  hebben	  en	  bovenhuisbewoners	  samen	  doen	  met	  de	  minicontainer	  van	  hun	  
buren.	  Dit	  jaar	  wordt	  het	  contract	  dat	  we	  met	  de	  gemeente	  hebben	  afgesloten,	  gemonitord	  en	  tijdig	  
geëvalueerd.	  Losse	  dozen	  en	  pakketjes	  nemen	  we	  gewoon	  mee.	  
Ook	  dit	  jaar	  hebben	  we	  weer	  maandelijks	  het	  oud	  papier	  ingezameld.	  	  
We	  zijn	  gestart	  met	  de	  evaluatie	  van	  de	  oudppaierinzameling.	  We	  hebben	  i.s.m.	  de	  gemeente	  huis-‐
aan-‐huis	  een	  enquete	  verspreid.	  Begin	  2015	  volgt	  de	  uitwerking	  hiervan.	  	  
	  
B2	   Boomspiegelbeheer	  
Sint	  Marten-‐Sonsbeekkwartier	  kent	  vele	  boomspiegels	  die	  door	  de	  naaste	  bewoners	  worden	  
beheerd	  (of	  niet).	  Er	  is	  op	  dit	  moment	  een	  actieve	  boomspiegelgroep	  van	  5	  personen	  die	  coördinatie,	  
beheer	  en	  ondersteuning	  van	  de	  adoptanten	  verzorgt.	  Agendapunten	  zijn	  dat	  nieuwe	  adoptanten	  
worden	  geworven,	  	  hekloze	  boomspiegels	  zoveel	  mogelijk	  van	  hekjes	  worden	  voorzien	  en	  dat	  
kapotte	  hekjes	  worden	  gerepareerd.	  Ook	  organiseert	  de	  groep	  onderhoudsochtenden.	  
Deze	  groep	  stimuleert	  tevens	  de	  aanleg	  van	  geveltuinen	  waarmee	  een	  bijdrage	  wordt	  geleverd	  aan	  
vergroening	  van	  de	  wijk.	  Onze	  eigen	  boomspiegel	  bij	  De	  Groene	  Vos	  wordt	  aangepakt.	  
In	  onze	  eigen	  boomspiegel	  groeit	  Klein	  Glaskruid,	  een	  rode	  lijst	  soort!	  
	  
B3	   Standwerk	  
Door	  het	  jaar	  heen	  zijn	  we	  op	  verschillende	  bijeenkomsten	  met	  een	  stand	  aanwezig.	  Sowieso	  staan	  
we	  met	  een	  stand	  op	  de	  groenmarkt	  op	  het	  Graaf	  Ottoplein	  op	  zaterdag	  10	  mei.	  Bekeken	  wordt	  nog	  
of	  we	  een	  activiteit	  ontwikkelen	  voor	  de	  Hommelsemarkt	  op	  Hemelvaartsdag	  	  (donderdag	  29	  mei).	  
Daarnaast	  komen	  er	  door	  het	  jaar	  heen	  vragen	  op	  ons	  af	  om	  met	  een	  stand	  te	  staan.	  	  
Of	  we	  ergens	  met	  een	  stand	  gaan	  staan	  is	  afhankelijk	  van	  de	  aard	  van	  de	  activiteit	  en	  de	  beschikbare	  
menskracht	  .	  
We	  hebben	  op	  de	  Hommelsemarkt	  en	  Groenmarkt	  gestaan	  
	  
B4	   Nieuwsbrief	  De	  Groene	  Vos	  
Dit	  jaar	  gaat	  ca	  6	  keer	  	  een	  digitale	  nieuwsbrief	  van	  De	  Groene	  Vos	  de	  deur	  uit.	  Het	  aantal	  
adressanten	  is	  inmiddels	  zo’n	  500.	  De	  nieuwsbrief	  bevat	  nieuws	  over	  De	  Groene	  Vos,	  de	  projecten	  
van	  de	  stichting	  en	  andere	  gebeurtenissen	  en	  feiten	  die	  vallen	  binnen	  de	  doelstelling	  van	  de	  
stichting.	  
Er	  is	  5	  x	  een	  digitale	  nieuwsbrief	  verzonden.	  
	  
B5	   	  Websites	  en	  Facebook	  
De	  websites	  De	  Groene	  Vos	  en	  van	  Duurzame	  wijk	  worden	  up	  to	  date	  en	  aantrekkelijk	  gehouden.	  
Tevens	  wordt	  de	  Facebookpagina	  van	  De	  Groene	  Vos	  up	  to	  date	  gehouden.	  
De	  websites	  	  en	  Facebook	  zijn	  bijgehouden.	  Eris	  een	  nieuwe	  website	  voor	  De	  Groene	  Vos	  in	  aanbouw	  	  
	  
B6	   Wijkkrant	  en	  wijkwebsite	  
De	  wijkkrant	  heeft	  een	  andere	  vorm	  gekregen:	  twee	  keer	  per	  jaar	  een	  dik	  magazine	  en	  vier	  (?)	  keer	  
per	  jaar	  een	  flyer	  (dubbelgevouwen	  A3).	  In	  ieder	  geval	  streven	  we	  er	  naar	  	  voor	  iedere	  wijkkrant	  
artikelen	  aan	  te	  leveren	  met	  aankondigingen	  van	  onze	  activiteiten	  en	  met	  informatie.	  
We	  hebben	  voor	  iedere	  Wijkkrant	  een	  of	  meerdere	  teksten	  aangeleverd.	  Al	  onze	  persberichten	  
sturen	  we	  ook	  naar	  de	  redactie	  van	  de	  wijkwebsite.	  	  
	  
B7	   Vrijwilligers	  werven	  voor	  stichting	  
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Om	  al	  onze	  projecten	  goed	  uit	  te	  kunnen	  voeren,	  zijn	  meer	  vrijwilligers	  nodig.	  Nieuwe	  vrijwilligers	  
werven	  (en	  houden)	  vereist	  voortdurend	  aandacht,	  zowel	  voor	  de	  winkel	  als	  voor	  de	  projecten.	  
We	  hebben	  onder	  meer	  vacatures	  uitstaan	  bij	  de	  vrijwilligerscentrale.	  Dit	  jaar	  hebben	  we	  enkele	  
nieuwe	  enthousiaste	  winkelvrijwilligers	  mogen	  verwelkomen.	  
	  
B8	   	  Energie	  made	  in	  [Arnhem]	  
Stichting	  Kom	  op	  voor	  een	  duurzame	  wijk	  is	  aangesloten	  bij	  Energie	  Made	  in	  [Arnhem].	  Wij	  bezoeken	  
voor	  zover	  mogelijk	  en	  nuttig	  	  bijeenkomsten	  van	  Energie	  Made	  in	  [Arnhem].	  
We	  hebben	  dit	  jaar	  een	  keer	  een	  bijeenkomst	  bezocht.	  
	  
B9	   Afvalbeleid	  gemeente	  Arnhem	  
We	  blijven	  het	  afvalbeleid	  van	  de	  gemeente	  (omgekeerd	  inzamelen)	  kritisch	  volgen	  en	  ondernemen	  
actie,	  zodra	  dit	  opportuun	  is.	  
We	  hebben	  contact	  de	  gemeente	  over	  dit	  onderwerp.	  
	  
B10	   	  Financiën	  
Niet	  voor	  iedereen	  zichtbaar,	  maar	  absoluut	  onmisbaar	  voor	  een	  stichting	  als	  de	  onze	  is	  dat	  de	  
financiën	  op	  orde	  worden	  gehouden.	  Ook	  dit	  jaar	  zal	  dit	  weer	  punctueel	  en	  met	  zorg	  worden	  gedaan.	  
Na	  vaststelling	  van	  het	  jaarplan	  stelt	  het	  bestuur	  in	  januari	  de	  jaarrekening	  2013	  en	  de	  begroting	  
2014	  vast.	  Daarna	  controleert	  een	  kascommissie	  de	  jaarrekening	  en	  de	  kas.	  
We	  zijn	  nog	  bezig	  met	  het	  afronden	  van	  de	  jaarrekening.	  
	  
Samenwerking	  met	  partners	  
Activiteiten	  op	  het	  gebied	  van	  duurzaamheid	  doe	  je	  niet	  alleen.	  Samenwerking	  met	  partners	  als	  
gemeente,	  Portaal	  en	  wijkplatform	  is	  noodzakelijk.	  Daarnaast	  werken	  we	  	  samen	  met	  Milieudefensie,	  
de	  Gelderse	  Milieu	  en	  Natuurfederatie	  en	  andere	  organisaties.	  	  	  	  
Ook	  dit	  jaar	  hebben	  we	  weer	  regelmatig	  met	  andere	  partijen	  samengewerkt,	  onder	  meer	  
wijkplatform,	  gemeente	  en	  Milieudefensie	  
	  
Overige	  activiteiten	  
-‐	  We	  hebben	  een	  elektrische	  bakfiets	  gekocht!	  Deze	  verhuren	  we	  via	  De	  Groene	  Vos	  
-‐	  We	  hebben	  een	  gastles	  over	  duurzaamheid	  op	  het	  TitusBrandsmacollege	  gegeven	  
	  


