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DE STICHTING 
De Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam (SSVS) - in het dagelijks spraakgebruik 
voedselbanktuinen Schiedam- bestaat negen jaar. Er wordt op twee locaties gewerkt: bij 
boerderij Landvreugd in Groenoord, 1200 m2, en op volkstuinencomplex Vijfsluizen in 
Schiedam-West, 1600 m2. 
Elke week in het seizoen, dat loopt van juni tot oktober, wordt er geoogst. De producten 
worden naar de twee uitdeelpunten van de Voedselbank gebracht, verdeeld naar 
verhouding van het aantal cliënten. 

HET BESTUUR 
Het bestuur van de stichting werd in 2020 gevormd door: 
Herbert Nikkels, voorzitter 
Jaap Guijt, penningmeester 
Joke Gaasbeek-Luursema, secretaris  

Het bestuur vergaderde 4 maal, de vergaderingen worden bijgewoond door de coördinator 
Landvreugd, Henk Ravensbergen. 

DOELSTELLING 
De Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam (SSVS) is in 2013 opgericht met als 
doel het kweken van groente en fruit als aanvulling op de pakketten van de voedselbank 
Schiedam. De stichting werkt alleen met vrijwilligers. Er zijn steeds meer mensen die 
afhankelijk zijn van de wekelijkse pakketten van de voedselbank. Er is dringend behoefte 
aan verse groente en fruit, vooral in gezinnen met jonge kinderen. De SSVS zorgt voor 
deze verse producten. Bij het opstellen van de zaaischema’s proberen we rekening te 
houden met de wensen van de cliënten van de voedselbank, net als bij het verdelen van 
de groente over de uitdeelpunten. 

http://www.voedselbankschiedam.nl/
http://www.voedselbankschiedam.nl/
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HET JAAR 2021 

We dachten in 2020 nog dat de Corona epidemie snel voorbij zou zijn, maar helaas was 
ook 2021 een zwaar jaar voor heel veel mensen.  

Met toestemming van de gemeente hebben we ook in 2021 gewoon kunnen door werken. 
Natuurlijk hebben we ons aan de Corona-protocollen gehouden, maar er is ruimte op de 
tuinen en afstand houden is dan geen probleem. We prijzen ons gelukkig dat onze 
vrijwilligers gezond gebleven zijn en dat de meeste trouw hebben kunnen komen. 

HET WEER 

De natuur trekt zich niks aan van Covid -19. Het was een sombere, koele en natte zomer. 
Dat betekende wel dat we weinig hoefden te beregenen, maar ook dat bepaalde 
gewassen het moeilijk hadden, zoals de tomaten, courgettes en pompoenen. 

DE OOGST 
Op alle tuinen zijn veel planten opgekweekt uit zaad, zodat we  minder plantgoed hebben 
hoeven kopen. Zelf zaaien is leuk, goedkoper dan plantgoed kopen, maar ook tijdrovend. 
Onze, biologische, verse producten zijn een welkome aanvulling op de pakketten van de 
voedselbank, zeker in deze tijden. Steeds beter zijn we in staat de opbrengst te verdelen 
over de tijd en de twee tuinen, zodat we niet alle sla in één week leveren, maar verspreid 
over een aantal weken. Een overzicht van de oogst vindt u achterin het jaarverslag. 
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STEUN VAN DERDEN 
Dankzij de inzet van de vrijwilligers zijn we in staat mooie producten te leveren en dat 
wordt niet alleen door de cliënten van de voedselbank gewaardeerd, maar ook door onze 
vele vrienden: 
Elk jaar ontvangen we een bijdrage uit de wijkbudgetten van Groenoord en Schiedam 
West. Kerken in Schiedam ondersteunden ons met opbrengsten van collectes. Er waren 
bijdragen van particulieren, het Fonds Schiedam Vlaardingen en Facilicom. Onze tuinen 
waren niet zo succesvol zonder de hulp van Irado: elk jaar wordt er gratis aarde uit de 
hanging baskets, champignonmest en houtsnippers geleverd, het gras wordt regelmatig 
gemaaid en de groenstroken krijgen regelmatig een beurt met de bosmaaier.  

COMMUNICATIE 
De stichting is actief op Facebook (voedselbank-tuinieren-schiedam) en heeft een website 
http://www.voedselbanktuinierenschiedam.nl/ 
Elke week worden de vrijwilligers geïnformeerd over de weekopbrengsten en activiteiten 
op de tuinen. De lokale pers besteedt regelmatig aandacht aan ons werk. 

DE VRIJWILLIGERS 
Het team vrijwilligers is dit jaar uitgebreid met een aantal enthousiaste nieuwkomers die de 
trouwe garde hebben versterkt.  Op beide tuinen zijn zo’n 15 vrijwilligers actief. De 
Corona-maatregelen maakten het onmogelijk voor de leerlingen van het Ilex-college om te 
komen helpen. Dit jaar ging alleen de zeiltocht met de Eendracht door: de vrijwilligers 
hebben genoten, de andere activiteiten helaas niet.  Wel was er voor alle vrijwilligers een 
eindejaarsattentie van de SSVS en van de gemeente Schiedam.  

http://www.voedselbanktuinierenschiedam.nl/
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Jaarlijks proberen we de tuin een beetje 
ander aanzicht te geven. Niet omdat we het 
nu zo leuk vinden om jaarlijks te roteren met 
de gewassen, neen, we doen het omdat het 
beter is voor de grond. Omdat het bijdraagt 
aan een gezonde bodemhuishouding. En 
een gezonde grond heeft dan weer een 
gunstig effect op datgene wat we daar op 
verbouwen, doordat grondrotatie ook de 
kans op bepaalde plantenziekten en 
aantasting door insecten sterk verminderd. 

In 2021 hebben we dit gedaan, en in 2022, 
gaan we hier zelfs nog een stapje verder in,  
door te gaan werken met kleinere bedden, 
om zo meer spreiding van eenzelfde soort 
groenten op de tuin te krijgen, waardoor de 
kans op aantasting door ziekten nog verder 
wordt teruggebracht. Bijkomend effect is dat 
we ook onszelf scherp houden. 

Door de bank genomen is 2021 voor 
Landvreugd een uitstekend jaar geweest, en 
is de opbrengst aan groenten en kruiden 
nog nooit zo hoog geweest. Een resultaat 
dat we in 2022 willen overtreffen. Uiteraard 
waren er ook wel eens wat tegenvallers, 
zoals de mindere opbrengst aan aardbeien 
en tuinbonen, maar we mochten niet klagen 
Zo was bijvoorbeeld  de opbrengst aan 
paprika en kruiden boven verwachting. 

Op de tuin hebben we veel last van slakken 
en ook onze vrienden uit de singel, pal naast 
de tuin, trachten zich wel eens te voeden 
met een lekker hapje van al dat lekkers wat 
daar op de tuin groeit.  

In 2021 hebben we een meter lange houtwal 
gemaakt langs de singel, waardoor 
watervogels minder snel de tuin op konden 
komen, met een gunstig effect voor onze 
gewassen.  
De slakken is een ander verhaal. Omdat we 
op de tuin geen bestrijdingsmiddelen 
gebruiken uit een pakje, is het bestrijden van 
slakken een echte uitdaging. Met name na 
een natte periode heb je je handen vol om 
ze van de tuin te verwijderen. Om de 
slakkenpopulatie sterk terug te dringen, 
hebben we eind oktober 2021 vijf kippen en 
een haan aangeschaft. De bedoeling was, 
dat deze beesten met regelmaat over de tuin 
zouden marcheren op zoek naar slakkeneitjes 
en slakken. Maar helaas, de vogelgriep deed 
zijn intrede in Nederland, veertien dagen 
nadat we de kippen hadden aangeschaft. 
Door deze uitbraak mochten de dieren niet 
meer los lopen en is hun leefruimte nu 
beperkt tot de ren en het nachthok. Gelukkig 
hebben we een redelijk grote ren kunnen 
bouwen, van zo’n 12m2, waardoor ze toch 
genoeg bewegingsruimte krijgen. 

LANDVREUGD



VIJFSLUIZEN 
Het is goed toeven op de tuin Vijfsluizen. 
Een bevlogen en hardwerkend team van 
vrijwilligers zet zich in om een divers en 
mooi aanbod aan groenten en fruit te 
kweken. Dankzij twee vrijwilligers van de 
voedselbank zijn de containers strak in 
de verf gezet: ze zien er prachtig uit! 
Ze zijn nu ingeruimd, overbodige 
materialen zijn afgevoerd, gereedschap is 
schoongemaakt en overzichtelijk 
opgehangen.  
In juni kregen we een tv-ploeg op 
bezoek, die voor het programma  “Petrus 
in het land” filmopnames in de tuin 
maakte, wat resulteerde in een prachtig 
overzicht van ons werk. 
Er is een koude kas gebouwd van 
sloopmaterialen, in de tunnelkas staat 
andijvie te overwinteren en te wachten 
op het voorjaar 2022. 
We hebben besloten in 2022 geen 
aardappelen te verbouwen, om echt drie 
jaar tussen twee oogsten in te plannen.  
Naast de tunnelkas is een kruidentuin 
aangelegd met vooral veel munt en salie.  
De strijd met het onkruid tussen de 
aardbeien is nog een keer aangegaan: 
we verwachten een geweldige oogst in 
2022, tenminste als de zon een beetje wil 
schijnen. 

Zodra er groen licht komt kunnen we de 
kippen inzetten voor het doel waarvoor 
ze zijn aangeschaft, maar dan schrijven 
we waarschijnlijk al mei. 
Het vrijwilligersbestand neemt eerder af dan 
toe, iets dat ons grote zorgen baart. De 
continuïteit kan in gevaar komen als deze 
trend zich voortzet. Maar we blijven hoopvol, 
maar ergens is de grens. Het jaar 2021 is een 
goed jaar geweest qua opbrengst, maar 
zeker ook een uitstekend jaar in de zin van 
met elkander iets doen voor onze 
medemens, ook al is het maar heel 
kleinschalig. Als 2021 een blauwdruk vormt 
voor datgene wat 2022 ons brengt, teken ik 
direct bij het kruisje. 
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PLANNEN VOOR 2022   
We blijven biologisch geteelde groente en fruit leveren aan de voedselbank, dus we 
hopen weer op een goed seizoen. 
In 2022 bestaat de SSVS tien jaar. Dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren.  
We gaan ook een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers op Landvreugd starten. Daar is 
versterking van het team wenselijk. 
Op Landvreugd is ook een grote tunnelkas geplaatst, het dak van de container wordt 
gerepareerd. Op Vijfsluizen gaan we sparen voor een kas van glas. De tuin staat zo in de 
wind dat het doek van de tunnelkas kapot waait, een te dure investering.  

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2021

RESULTATENREKENING LASTEN
Bij de resultatenrekening is de post Huisvesting met € 1516,94 veel groter dan begroot. 
Oorzaak zijn de meerkosten veroorzaakt door het schilderen in eigen beheer van de 
opslagcontainers op de locatie Vijfsluizen. Voor het materiaal benodigd voor het schilderen 
van de containers is een donatie van het Fonds Schiedam Vlaardingen & Omstreken van € 
726,21 ontvangen. 

RESULTATENREKENING BATEN
Naast de subsidies die wij uit de Wijkbudgetten van Groenoord en West ontvingen, zijn er 
ook dit jaar weer de Diaconieën van de Protestantse Gemeente en die van de Grote Kerk 
Schiedam die ons gesteund hebben met een veel groter bedrag dan begroot.  
Daarnaast is er € 100 ontvangen van de Facilicom Foundation. Door een particulier is  
€ 500 geschonken voor het onderhoud op de locatie Vijfsluizen. Hiervoor is een 
reservering gemaakt.  
Gezien de wenselijkheid in 2022 investeringen te doen op het gebied van meer 
stormbestendige kassen op beide locaties is aan de reservering een bedrag van € 500 
toegevoegd. Het positieve saldo van het lopend jaar is toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 
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L A S T E N

Rekening 2021 Rekening 2021 Rekening 2020
Materialen 
grondbewerking
en verpakking € 2.777,14 € 2.800,00 € 3.528,33

Plantgoed en zaden € 885,33 € 1.000,00 € 851,91

Huisvesting € 1.516,94 € 860,00 € 999,38

Publiciteit en drukwerk € 18,00 € 100,00 € 18,00
Overige 
bestuurskosten € 403,19 € 450,00 € 410,53
Materialen 
huishoudelijk € 44,38 € 200,00 € 185,96

Kosten vrijwilligers € 216,50 € 300,00 € 960,86

Onvoorziene Uitgaven € 200,00 € 1.000,00
Toevoeging aan 
Reserveringen € 500,00 € 491,00
Reservering 
Onderhoud Vijfsluizen € 500,00

Positief saldo € 1.057,45 € 289,08

Totalen € 7.918,93 € 5.910,00 € 8.735,05

Jaarrekening 2021

RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2021
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Rekening 
2021

Rekening 
2021

Rekening 
2020

Subsidies € 5.070,00 € 5.070,00 € 5.755,00

Giften organisaties € 1.602,72 € 840,00 € 2.710,05

Giften particulieren € 520,00 € 0,00 € 270,00

Fonds Schiedam Vlaardingen € 726,21

Totalen € 7.918,93 € 5.910,00 € 8.735,05

B A T E N 

31 december 2021 31 december 2020

A C T I V A

Liquide middelen € 12.679,61 € 607,18

Nog te ontvangen korte termijn € 24,34

Voorschotten/Nog te verrekenen € 164,53 € 81,03

Vooruitbetaald Tuinhuis Vijfsluizen € 194,11

Saldo lopend jaar

€ 12.844,14 € 9.906,66

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

Reserveringen € 4.871,41 € 4.371,41

Reservering Onderhoud Vijfsluizen € 500,00

Nog te betalen korte termijn € 905,72 € 10,74

Saldo lopend jaar € 1.042,50 € 289,08

Eigen vermogen € 5.524,51 € 5.235,43

€ 12.844,14 € 9.906,66

PASSIVA 
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SPONSORS 

GEMEENTE SCHIEDAM 
Subsidie uit de wijkbudgetten West en Groenoord 

IRADO  
Grondbewerking; maaien; aanleveren champignonmest, bladaarde, houtsnippers en grond 
uit de hanging baskets, drainage, maaien. 

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHIEDAM/DIACONIE HERVORMDE 
GEMEENTE SCHIEDAM-KETHEL 

Deze kerkelijke organisaties hebben ons ook dit jaar gesteund met een substantiële 
bijdrage. 

FACILICOM FOUDATION 

VRIJWILLIGERS 
De grootste bijdrage aan ons werk wordt natuurlijk geleverd door onze vrijwilligers, die in 
weer en wind aan het werk zijn op “hun” tuinen. Een bijzondere vrijwilliger is Mary 
Leebeek, die elke week de groente vervoert naar de voedselbankuitdeelpunten. 
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Vijf-
sluizen

Land-
vreugd

Babbers
-molen

Aardappelen (2 kg) 282 94 0 376

Aardbeien (pond) 21 47 0 68

Aardperen (zakje) 59 29 0 88

Andijvie (krop) 53 197 0 250

Augurken (stuk) 0 488 0 488

Bessen (250 g) 65 56 0 121

Bleekselderij 0 32 0 32

Bloemkool (stuk) 0 23 0 23

Boerenkool (pond) 35 119 0 154

Courgettes (per stuk) 72 155 0 227

Doperwten (3 ons) 0 28 0 28

Druiven (bakje) 2 0 0 2

Frambozen (bakje) 47 32 0 79

IJsbergsla (krop) 32 0 0 32

Knoflook (bolletje) 581 182 0 763

Komkommer 0 56 0 56

Knolletjes (stuk) 12 0 0 12

Knolselderij 18 0 0 18

Koolrabi (stuk) 13 19 0 32

Kruidenbosje 47 191 0 238

Maïs (per twee) 60 67 0 127

Paksoi (per stuk) 37 0 0 37

Paprika (per stuk) 19 275 0 294

Paprika, heet (per 
stuk) 0 98 0 98

Palmkool 7 24 0 31

Peren (pd) 1 0 0 1

Pepers (3 stuks) 245 115 0 360

Peultjes (200 gr) 32 1 0 33

Pompoenen (per stuk) 104 26 0 130

Pruimen (pond) 0 0 0 0

Prei (per 3) 198 33 0 231

Rabarber (5 stelen) 18 65 0 83

Radijs (bosje van 10) 62 36 0 98

Rammenas (stuk) 50 0 0 50

rode bieten (3 stuks) 56 59 2 117

rode kool (per stuk) 0 1 0 1

Savooiekool 46 0 0 46

Sla (krop) 32 274 0 306

Sjalotten (stuk) 176 0 0 176

Snijbonen (pond) 221 52 10 283

Sperziebonen (pond) 355 131 0 486

Spitskool (stuk) 47 22 0 69

Spruitjes (pond) 111 6 0 117

Tomaten (pond) 17 40 0 57

Tuinbonen (kilo) 78 11 0 89

Uien (pond) 170 136 0 306

Veldsla 3 0 0 3

Zoete aardappel 
(stuk) 12 0 0 12
Zomerwortelen (bos 
van 10) 193 32 0 225
Winterwortelen (bos 
van 10) 4 0 0 4

totaal 3693 3252 12 6957

SSVS JAAROPBRENGST 2021
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Stichting Voedselbank Tuinieren Schiedam 
Secretariaat: 

Joke Gaasbeek-Luursema 
Oever 23 

3121 XR Schiedam 
06 502 64 289 

IBAN-nr. NL89 INGB 0007 9736 61 

         Voedselbanktuinierenschiedam 
Email: voedselbanktuinieren@gmail.com 

Website: www.voedselbanktuinierenschiedam.nl

mailto:voedselbanktuinieren@gmail.com
http://www.voedselbanktuinierenschiedam.nl

