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Stichting Transition Town Boxtel : Jaarverslag 2013 

1. Organisatie 

In 2013 gingen de reeds opgestarte activiteiten goed verder. Alleen het voedselproject ging niet zo gemakkelijk. We 
hebben via email goed contact onderhouden met TT-NL en met  lokale groepen zoals Eindhoven en Tilburg. Twee 
van ons hebben het de TT Treffen in Wageningen bezocht.  We hebben vaak in de  lokale media gestaan, en we zijn 
bij instanties zoals de gemeente en de actieve organisaties goed bekend.  

2. Activiteiten  

 De drie educatieve zonnepanelen per basisschool hebben rond 180 euro aan geleverde stroom opgebracht. 
De afsprak was dat er per school en per jaar een gastles gehouden zou worden voor groep 7/8 over  
duurzame energie. Deze lessen zijn in prettige sfeer en met belangstelling gegeven door Jan Juffermans, 
Hans Maassen en David Andreae.   

 Het voedselproject van TT is gestart met een aanvraag voor steun van de KNHM (Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij) . Het plan voor een swingend opstartfestival met een film en presentaties werd 
gehonoreerd voor het volle bedrag. Er werd een coördinatiegroep ingesteld, en ook de werkgroepen 
Platform en Cooperatie. Het idee was om een wat kleinere presentatie te organiseren op het Herfstfestijn in 
Boxtel, maar op het laatst zagen de werkgroepen ervan af. Daarna ontstond er een verschil in visie tussen TT 
en de werkgroep Cooperatie. Besloten is dat de Cooperatie groep los van TT door zou gaan onder een 
andere naam (Hereboerenproject). Daarna heeft het Platform een goede doorstart gemaakt met initiatieven 
voor 2014. Er is een gemeentelijke voedselavond geweest onder voorzitterschap van wethouder Tossy de 
Man.  

 Er werden i.s.m. met Het Goed drie Repair Cafés gehouden met 5 tot 7 reparateurs en een naaister. Telkens 
ongeveer 50 “klanten” en 50% van de producten werden gerepareerd. Veel blije klanten  -  ook geld in het 
potje voor een vrijwillige bijdrage.   

 Schaliegas. Mirjam Bemelmans is heel actief geweest, ook op landelijk nivo, op het gebied van verzet tegen 
schaliegas,  en met succes.  TT Boxtel vervult de rol van penningmester voor het Boxtelse gebeuren. Er 
werden donaties ontvangen en kosten uitbetaald.  

 Buurtmoestuinen en permacultuur. De gemeente werkt mee met het zoeken naar plekken voor 
buurtmoestuinen in de wijk. Er zijn eenvoudige regels opgesteld en er is een geldbedrag voor de eerste drie 
tuinen. Bij de Hoogheem flats en in Selissen (naast het oude Lindenlust gebouw) is er een enthousiaste 
groep mensen een tuin gaan opzetten en bewerken. Spitten begint in het voorjaar 2014.  Samen met 
volkstuinvereniging CERES werd een cursus georganiseerd over ecologisch tuinieren, met docente Marie 
Jose Meertens.   

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

 Jan Juffermans heeft namens TT de gemeente enthousiast gemaakt om als eerste gemeente in Europa fossil-
free intentie (vwb investeringen ) af te geven. 29 gemeenten in de VS gingen Boxtel voor.  

 Contacten zijn gecontinueerd met TT-NL door deelname aan de jaarlijkse Treffen, en door het Boxtelse 
nieuws te laten verspreiden via TT-NL media.   

 Er werd +/- iedere 6 weken  vergaderd met de 5 leden van de TTB-kerngroep. 

3. Financiën 

 De stichting staat er financieel goed voor. Zie verder het financiële verslag.   

David Andreae, secretaris TT Boxtel, 29-02-2014 


