Stichting Kom op voor een duurzame wijk / Stichting De Groene Vos
Jaarplan 2015

Missie en doelstellingen
Stichting De Groene Vos 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 2015
A: Projecten
B. Doorlopende activiteiten, regelmatig terugkerende acties
A Projecten
A1.

Overgang naar Stichting De Groene Vos

Stichting Kom op voor een duurzame wijk krijgt een nieuwe naam: Stichting De Groene Vos.
Begin dit jaar gaan we dit wijzigen bij de notaris. Zodra alle formaliteiten geregeld zijn, gaan
we de website www.duurzamewijk.nl en bijbehorende mailadressen opheffen. De website
www.degroenevos.nl wordt geactualiseerd en er komen bijbehorende mailadressen. Voor de
precieze aanpak wordt een communicatieplan geschreven.
A2 Exploitatie van het pand De Groene Vos
Het assortiment in de winkel bestaat uit producten die een duurzame leefstijl bevorderen. Het
assortiment sluit ook aan bij onze projecten. Zo verkopen we onder andere: 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. Het assortiment wordt regelmatig vernieuwd.
De Groene Vos is ook informatie- en servicepunt op het gebied van afvalpreventie,
afvalinzameling, oudpapierinzameling en stadslandbouw. Tevens blijft de
groentepakkettenservice van Ruimzicht bestaan. We gaan actief aan de slag om de
workshopruimte vaker te verhuren. We streven er naar het pand 5 dagen per week open te
houden.

A3.
Vrienden van De Groene Vos
Het ziet er naar uit dat de VOSZ zich gaat opheffen. Stichting De Groene Vos is bereid de
activiteiten van de VOSZ over te nemen. We gaan dit echter in groter verband oppakken.
We gaan Vrienden van de Groene Vos werven. Vrienden van De Groene Vos kunnen op
vertoon van een GroeneVosPas bij ons goedkoop gereedschap huren, net zoals dit mogelijk
was voor VOSZleden. Maar we gaan meer doen. We gaan afspraken maken met Arnhemse
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bedrijven zodat mensen op vertoon van hun GroeneVosPas korting kunnen krijgen op
duurzame producten en diensten.
We gaan een apart logo laten ontwerpen voor Vrienden van de Groene Vos.

A4 Stadslandbouw / Vergroenen van de wijk
Stadslandbouw is op de kaart gezet in SintMarten! Ook in 2015 is dit een belangrijk project
van onze stichting. We blijven met een groep betrokken bewoners de stadslandbouwbakken
onderhouden.
De succesvolle cursus moestuinbaktuinieren die in 2014 gegeven is, wordt in 2015 opnieuw
aangeboden, deze keer zijn het 4 bijeenkomsten in plaats van 9 bijeenkomsten.
We gaan vier thema-avonden rondom Natuurvriendelijk tuinieren in Stadstuinen organiseren.
In het voorjaar gaan we samen met buurtbewoners aan de slag met een actie: tegel eruit,
plantje erin.
A5 Actie Zonnestroom Made in [Arnhem]
De zonnepanelenactie Zonnestroom Made in [Arnhem] gaat ook in 2015 door. We werken
samen met Solix BV en gaan weer volop reclame maken voor onze actie, onder meer door
persberichten, verspreiden van flyers, straatacties, actualisering van de site
www.zonnestroommadeinarnhem.nl, enz. Het is belangrijk dat de nieuwe
winkelmedewerkers voldoende kennis hebben over de actie. Zij krijgen in de loop van het
jaar een training van Bernard van Dam van Solix.
A6 Repair Cafés
Het Repair Café is de afgelopen 4 jaar een groot succes gebleken. Dit jaar gaan we vier
Repair Cafés organiseren in De Groene Vos: op een zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur in
week 10, 20, 40 en 50. De stichting participeert in het Arnhemse netwerk dat in 2013 is
ontstaan en dat een eigen site heeft: www.repaircafe.nl/arnhem.
A7 Duurzame diners
Duurzame diners zijn diners zonder vlees, met zoveel mogelijk streekeigen, biologische en
seizoensgebonden verse producten. We organiseren vier diners dit jaar. De diners vinden
plaats in het Inloopcentrum aan de Van Slichtenhorststraat. Helaas is de huur voor het
Inloopcentrum dit jaar fors hoger geworden. Dit betekent dat de diners ook duurder zullen
worden, willen we kostendekkend werken.

B Doorlopende activiteiten, regelmatig terugkerende acties
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 voorjaar is de afronding van de evaluatie van de oud-papierinzameling.
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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.
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 9
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 .
B4 Nieuwsbrief De Groene Vos
Dit jaar gaat ca 4 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 en
eventueel over andere gebeurtenissen en feiten die vallen binnen de doelstelling van de
stichting.
B5 Websites en Facebook
De website De Groene Vos wordt up to date en aantrekkelijk gehouden. Tevens wordt de
Facebookpagina van De Groene Vos up to date gehouden. De facebookpagina van De
Groene Vos wordt omgezet naar een ‘ organisatie-account’
B6 Wijkkrant en wijkwebsite
De wijkkrant St.Marten-Sonsbeekkwartier 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.
B7 Vrijwilligers werven voor stichting
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.
B8 Energie made in [Arnhem]
Stichting De Groene Vos is aangesloten bij Energie Made in [Arnhem]. Wij bezoeken voor
zover mogelijk en nuttig bijeenkomsten van Energie Made in [Arnhem].
B9 Afvalbeleid gemeente Arnhem
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We blijven het afvalbeleid van de gemeente (omgekeerd inzamelen) kritisch volgen en
ondernemen actie, zodra dit opportuun is.
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.
Inkomsten voor onze stichting verwerven we onder andere door: donaties van Vrienden van
De Groene Vos, verhuur van gereedschap en bakfiets, verkoop van producten, verhuur van
de vergaderruimte en met het ophalen van oud papier.
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.

	
  

4	
  

