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Stichting Transition Town Boxtel : Jaarverslag 2015 

1. Organisatie 

In 2015 gingen de reeds opgestarte activiteiten goed verder. TT nam het initiatief om de eerste Duurzame Week te 
coördineren met de gemeente en andere organisaties. We hebben samengewerkt met de kerngroep van TT-NL  om 
het TT Treffen in Boxtel te organiseren in  januari 2016.  We hebben het TT Treffen in Den Haag bijgewoond. Ook de 
werkgroep Eetbaar Boxtel is actief geweest.  TT en Eetbaar  Boxtel waren vaak in de  lokale media,  en we zijn bij 
instanties zoals de gemeente en andere actieve organisaties goed bekend.  

2. Activiteiten  

 Duurzame Week met o.a. gastlessen op vier basisscholen, een film over bijen, een kunsttentoonstelling, het 
planten van duizenden krokusbollen, een actie voor het behoud van bomen o.a. op de Markt.    

 Eetbaar Boxtel organiseerde de tweede Groene Draad en cursussen over ecologisch tuinieren. Er werd een  
met de gemeente en Brabants Landschapt een FoodWalk uitgezet in Boxtel-Oost, en een  buurtplantdag 
werd georganiseerd voor 500 fruitbomen en struiken op een  tiental plekken in het dorp.  

 Er werden drie Repair Cafés in Het Goed gehouden en een in De Rots, met 5 tot 7 reparateurs en een 
naaister. Telkens ongeveer 25  “klanten”. Ongeveer 30% van de niet-kleding producten werden gerepareerd. 
Veel blije klanten  -  ook geld in het potje voor een vrijwillige bijdrage.   

 TT heeft aandacht gevraagd voor fossil-free investeren, en voor het meenemen van klimaataspecten bij het 
kappen van bomen in Sparrenrijk.  

 Schaliegas. Mirjam Bemelmans is heel actief geweest met andere Boxtelaren, ook op landelijk nivo, op het 
gebied van verzet tegen schaliegas.  TT Boxtel vervult de rol van penningmester voor het Boxtelse gebeuren.  

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

 Contacten zijn gecontinueerd met TT-NL o.a. voor het jaarlijkse Treffen in de ROTS 

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

3. Financiën 

 De stichting staat er financieel goed voor, maar zonder inkomsten slinkt het spaartegoed. Aandacht is nodig voor 
het dekken van de vasten kosten van o.a. de bankrekening en de websites.  Zie verder het financiële verslag.   

David Andreae, secretaris TT Boxtel, 15-03-2016 


