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Stichting Transition Town Boxtel  

Beleidsplan 2012 - 2015 
Doel 

 Werkgroep Transition Town Boxtel (TTB)  stimuleert lokale veerkracht om met  minder olie-afhankelijkheid 
en klimaatverandering om te gaan.  TTB werkt ook aan bewustwording over duurzaamheid in het algemeen. 

 TTB geeft aandacht aan de TT aspecten hart, hoofd en handen.   
Organisatie 

 Op 11-11-11 (De Dag van De Duurzhaamheid) werd Transition Town Boxtel een stichting. Een Transition 
Town groep beoogt eigenlijk geen formeel juridisch organigram, maar voor de financiële en juridische 
afwikkelingen is dit een vereiste.  

 Het stichtingbestuur bestaat uit een voorzitter (niet als “leider” maar voor de formaliteit), een 
penningmeester/secretaris, en een derde lid.  

 Volgens de statuten moet het bestuur ieder kwartaal bijeenkomen. Er moet een verslag gemaakt worden.     

 De stichting heeft geen formele leden. 

 Naast het stichtingbestuur zijn er meer actieve deelnemers  die samen met het bestuur van de Werkgroep 
TTB  vormen. In deze samenstelling wordt er door de werkgroep zes-wekelijks vergaderd. Een speciaal  
functie is die van webmaster.  

Werkwijze 

 We werken netjes: 
o we maken verslagen met actiepunten; 
o we werken transparant naar  buiten toe, o.a.  door de website. 
o We maken een jaarverslag dat op de website komt. 

 Transition Towns, een mondiale beweging,  werkt  ‘van onderop’,  dus vanuit bewoners,  en leggen het 
initiatief niet bij de overheid. Een Transition Town groep werkt  opbouwend samen met andere  
groeperingen, en start met een project op het moment dat er voldoende draagkracht is. TTB hanteert ook 
deze werkwijze.  

 We zoeken samenwerking met andere groepen in Boxtel, die vergelijkbare doelen nastreven, b.v. de 
gemeente, basisscholen, natuurgroepen,  Lokale Agenda 21, de Protestantse kerk.     

 TTB zit in het TT-NL netwerk en maakt gebruik van trainingen en  materialen die centraal en in de andere TT 
groepen ontstaan. TTB zal ook haar ervaringen beschikbaar stellen aan de andere groepen.  

Financiën  

 Er wordt jaarlijks een financieel verslag opgesteld. 

 De stichting heeft de ANBI Status gekregen om het mogelijk te maken  giften voor het goede doel af te 
trekken voor de belasting. 

 De stichting heeft een (bijna kosteloze) verenigingsrekening bij de lokale Rabobank. 

 TTB heeft geen leden en dus geen contributies, maar verwacht wel  donaties. 

 Overhead kosten: 
o contributie Kamer van Koophandel 
o abonnement voor website domeinbeheer 
o bankkosten 

  Andere kosten (per project) :  
o per project wordt vooraf een begroting  gemaakt van kosten en  dekking; 
o per project wordt een afrekening gemaakt. 

Geldwerving: zie verder document ”TTB-Geldwerving”   

 Bronnen van inkomsten:   
o per project, filmavond enz. wordt geld gevraagd: een deel hiervan wordt gebruikt om de 

overheadkosten te dekken en een deel om de projectkosten te dekken; 
o waar mogelijk zal subsidie gevraagd worden voor een project, of om de overhead te bekostigen; 
o donaties. 
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De Stichting in 2012 per beleidspunt: 

 Educatieve zonnepanelen op zes  basisscholen 
o  op alle 6 scholen is  een of meer  gastlessen over duurzame energie gegeven.  

 Schaliegas 
o steun verleend aan de actie tegen schaliegas; deze steun  blijft nodig  

 Diverse 
o de website onderhouden: www.boxtel.transitiontowns.nl  
o deelname aan een landelijk TT-Treffen  
o regelmatig vergaderd met de 6 leden ven de groep, waaronder de drie bestuurders 

 Buurtmoestuinen  
o een verzoek bij B&W ingediend om te komen tot buurtmoestuinen in de wijken 

 Repair café 
o Drie cafes georganiseerd met en in Het Goed met steeds +/- 50 ingebrachte producten en 6 

reparateurs en een naaister; dit zal worden gecontinueerd  

 Voedsel 
o Een project voorstel ingediend bij KNHM voor een voedsel festival als start van een voedsel project 

of coöperatie; voedsel zal een speerpunt worden in de toekomst 

 Kas 
o in kas op 1-1-2012: 1798 euro 

 
David Andreae, 
Secretaris TT Boxtel. 
25-10-13 

http://www.boxtel.transitiontowns.nl/

