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Stichting Transition Town Boxtel: Jaarverslag 2019 

1. Organisatie 

In 2019 gingen de reeds opgestarte activiteiten goed verder terwijl nieuwe op gang werden gezet. 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 kwamen er 2 leden erbij en ging er 1 weg, nu 9 leden. We hebben nog geen voorzitter kunnen vinden.  

2. Activiteiten  

• De Duurzame Week in oktober. Festijn Indenhof moest vanwege veel regen worden afgelast. Er was een 
avond van de gemeente met veel informatie over de energietransitie van de eigen woning. Ook een avond 
met ZLTO over kringloop landbouw. Verder de gebruikelijke lessen op basisscholen, het repair café en het 
Potluck diner op DKA. 

• Eetbaar Boxtel organiseerde de buurtplantdag voor 75 fruitstruiken en 75 bomen op 11 locaties.  

• Er werden 4 Repair Cafés in Het Goed gehouden en een in De Rots, met 5 tot 7 reparateurs en een tot drie   
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 een film en een lezing.    

• TB coördineert de BBB (Boxtelse BomenBrigade), die opkomt tegen onnodig kappen en voor meer aanplant, 
met name voor het klimaat.  Er is bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen kappen in Munsel, wat leidde tot 
een compromis.  

• Met financiële steun van de gemeente begonnen we met klimaatworkshops: Praat en daad voor het klimaat. 
Op de eerste reeks van 6 avonden gaf Mirjam Bemelmans les aan 6 deelnemers. 

• TB is mede-initiatiefnemer van de eerste Tiny Forest in Boxtel, in de wijk Oost.  

• Zienswijzen ingediend over: uitbreiding van VION, Keulsebaan. 

• In november hebben we op verzoek van de bieb gezorgd voor een info kraam en activiteiten ivm natuur en 
duurzaamheid.  

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

• Er werd +/- iedere 6 weken vergaderd met de leden. EB heeft niet vergaderd.   

3. Financiën 

 De stichting stond er financieel goed voor. De balans op resp. 31-12-19 en 31-12-18 was 1914 en 2012 euros. Zie 
verder het financiële verslag op de website.    

David Andreae, secretaris TB Boxtel, 07-04-2020 


