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Stichting Transition Town Boxtel : Jaarverslag 2012 

1. Organisatie 

Het afgelopen jaar was het eerste volle jaar van de stichting. Wij kregen  ANBI status. We hebben goed contact 

onderhouden met TT-NL (en met  lokale groepen zoals Eindhoven en Tilburg). Twee van ons hebben de TT Treffen in 

Tilburg gezocht.  We hebben vaak in de  lokale media gestaan, en we zijn bij instanties zoals de gemeente goed 

bekend. Wij ontvingen in november een Groene Handdruk van de gemeente en 350 euro als waardering voor onze 

inzet.   

2. Activiteiten  

 Drie educatieve zonnepanelen zijn in 2012 gerealiseerd op 6 basisscholen (in navolging van het TT project 

voor de Molenwijkschool in 2012). In januari werd het vierde benefietconcert voor zonnepanelen gehouden. 

In de  Walnoot legde het Heimweekoor uit Esch o.l.v. Dirk Struycken de basis. Daarnaast hebben 10 solisten 

uit Boxtel prachtig en/of  amusant gezongen. Allemaal bekende Boxtelaren – van liedjes schrijver tot 

wethouder. De opbrengst van het concert maakte het mogelijk de panelen en  toebehoren te bestellen. Het 

bedrijf Solartricity deed de installaties, inclusief meters in de gang die de kinderen konden aflezen en 

noteren.  Er waren ook 6 feestelijke openingen in aanwezigheid van een wethouder of een raadslid.Er was 

afgesproken dat er per school en per jaar een gastles zou gehouden worden voor groep 7/8 over  duurzame 

energie. Een Powerpoint presentatie en een korte rap-film werden de basis voor de lessen  in de eerste  drie 

scholen.  

 Ongeveer tweemaandelijks zijn artikelen geplaatst in de lokale krant Brabants Centrum met interviews met  

duurzame burgers: Duurzaam, wat doe je?  

 Er is een voedsel project van TT opgestart, met als aftrap een brainstorming met 15 lokale experts. Er werd 

besloten een Voedsel Platform op te richten, bedoeld voor uitwisseling tussen de vele groepen die actief zijn 

op voedselgebied. Doel is ook een coöperatie te organiseren waarin consumenten en producenten  elkaar  

“vinden”.  Wij deden mee aan een prijsvraag van KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij - een 

vereniging met een ideële doelstelling). Wij vielen niet in de prijzen maar diende een aanvraag in voor 

financiële steun voor een Voedsel Festival. 

 In juni werd i.s.m. met Het Goed en Repair Café Amsterdam het eerste Repair Café gehouden. Het Goed 

zorgt voor de ruimte en TT zorgt voor de publiciteit en de vrijwillige reparateurs. Een succesformule die 

herhaald is in november.   

 Mirjam Bemelmans is heel actief geweest, ook op landelijk nivo, op het gebied van verzet tegen schaliegas,  

en niet zonder succes.   

 Buurtmoestuinen en permacultuur. De gemeente reageerde per brief positief op ons voorstel voor het 

aanleggen van buurtmoestuinen op braakliggend grond of groene veldjes in de wijk.  

 De website werd gevuld met TT nieuws en foto’s. Dorothee Valentijn beheert de site.       

 Contacten zijn gecontinueerd met TT-NL door deelname aan vergaderingen en evenementen.  

 Er werd iedere 6 weken  vergaderd met de 6 leden van de TTB-kerngroep. 

3. Financiën 

 Het niet aanspreken van het reservebedrag voor het zonnepanelen-project is een belangrijke reden dat de stichting 

er financieel gezond voorstaat.  Zie verder het financiële verslag.   

David Andreae, secretaris TT Boxtel, 14-03-2013 


