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Stichting Transition Town Boxtel : Jaarverslag 2018 

1. Organisatie 

In 2018 gingen de reeds opgestarte activiteiten goed verder. Transitie Boxtel (TB)  coördineerde de 4e Duurzame 
Week met de gemeente (die een grotere rol nam dan eerder) en andere organisaties.  Ook de werkgroep Eetbaar 
Boxtel is actief geweest.  TB en Eetbaar  Boxtel waren vaak in de  lokale media,  en we zijn bij instanties zoals de 
gemeente en andere actieve organisaties steeds beter bekend.  

Bij TB kwam er 1 lid erbij en gingen 3 weg, onder wie voorzitter Mirjam Bemelmans. Tijdelijk vervulde Petra 
Souwerbren de voorzittersrol maar na gesprekken met meerdere kandidaten is de vacature nog open.  

2. Activiteiten  

• De Duurzame Week in oktober met als thema: Minder vlees – worst of worsteling? We begonnen zelfs in het 
voorjaar met film en een discussieavond. De organisatie van de boomgaard (nu Festijn Indenhof) namen we 
over van LA21. In de week was er een workshop over vlees eten en een maaltijd met ZLTO en BMF (Het 
Menu van Morgen).  Verder de gebruikelijke lessen op 6 basisscholen en het repair café. 

• Eetbaar Boxtel organiseerde opnieuw een Groene Draad, en alweer een buurtplantdag voor 60 fruitbomen 
en struiken op 9 plekken in Oost. De buurtplantdag was onderdeel van een HGW project voor biodiversiteit 
in Oost waarin TB participeerde. Naast fruitbomen en struiken werden er 8.000 bloembollen geplant door 15 
organisaties en particulieren.   

• Er werden drie Repair Cafés in Het Goed gehouden en een in De Rots, met 5 tot 7 reparateurs en een of twee  
naaisters. Telkens ongeveer 25 “klanten”. Bijna de helft van de niet-kleding producten werden gerepareerd. 
Veel blije klanten  -  en ook geld in het potje voor vrijwillige bijdragen.     

• Het Verandercafé draaide twee films en een mindervlees discussieavond.   

• Bekendheid geven aan (elektrisch) autodelen heeft tot nu toe niets opgeleverd.   

• TB coördineert de nieuwe BomenBrigade, die opkomt tegen onnodig kappen en voor meer aanplant, met 
name voor het klimaat.   

• Leden van TB hebben gesprekken gehad met de gemeente over de Duurzaamheidsagenda, met als 
hoofonderwerp het gebrek aan communicatie met burgers. Daarnaast hebben 5 leden meegepraat over de 
energiescenarios. 

• De websites van TB en EB werden gevuld met nieuws en foto’s.  

• Er werd +/- iedere 6 weken vergaderd met de leden van de TB-kerngroep. EB vergadert minder vaak en met 
+/- 4 mensen.  

3. Financiën 

 De stichting stond er financieel goed voor. Zie verder het financiële verslag op de website.    

David Andreae, secretaris TT Boxtel, 07-02-2019 


