
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN 2023 STICHTING VRIENDEN VAN GROEITUIN013 

 

1. Inleiding 

Stichting Vrienden van GroeiTuin013 is per 29 november 2022 opgericht. In dit beleidsplan worden 

de visie, missie en kernwaarden van de Stichting Vrienden van GroeiTuin013 beschreven, de relatie 

tot Stichting GroeiTuin013, de belangrijkste uitdagingen en mogelijkheden op korte en middellange 

termijn en de belangrijkste jaardoelen voor 2023.  

 

2. Visie, missie, kernwaarden 

2.1 Visie 

Wij geloven dat individuele mensen en de Nederlandse samenleving als geheel pas echt tot bloei 

komen als iedereen daarin volwaardig meedoet. Inclusieve omgevingen waarin mensen met heel 

verschillende achtergronden samenwerken en elkaar inspireren zijn daarbij van groot belang.   

Stichting Vrienden van GroeiTuin013 gelooft in lokale gemeenschappen, het concept van 

GroeiTuin013 en de meerwaarde van een gemeenschappelijke ruimte in een groene, gezonde en 

inspirerende omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.  

2.2 Missie  

Stichting Vrienden van GroeiTuin013 werft en beheert fondsen ten behoeve van de realisatie van een 

multifunctioneel gebouw op de locatie van GroeiTuin013 in Tilburg. Door inzichtelijk te maken dat 

realisatie van het gewenste gebouw financieel haalbaar is, draagt het bij aan de werving van extra 

donateurs, intensieve samenwerking met ketenpartners en stakeholders en een vlot verloop van het 

vergunningentraject. 

2.3 Kernwaarden 

Stichting Vrienden van GroeiTuin013 is een waardengedreven organisatie. Bij belangrijke beslissingen 

of praktische dilemma’s toetsen we ons handelen daarom altijd aan onze kernwaarden. Deze zijn:  

• Transparant en betrouwbaar: alle transacties en relaties zijn inzichtelijk en herleidbaar;  

• Dienstbaar: het handelen is erop gericht om GroeiTuin013 te faciliteren bij het realiseren van  

een duurzaam, multifunctioneel gebouw;  

• Versterkend: bestuursleden en vrijwilligers handelen als ambassadeurs voor GroeiTuin013 in 

  het algemeen en het te realiseren gebouw in het bijzonder. 

 
  



  

3. Organisatie 

Stichting Vrienden van GroeiTuin013 is een fondsenwervende organisatie en komt voor uit de wens 

om de reguliere exploitatie van GroeiTuin013 en de investeringen voor de realisatie van een 

multifunctioneel gebouw voor alle stakeholders inzichtelijk en gescheiden te houden.  

De benodigde investeringen zijn substantieel, maar de business case van GroeiTuin013 laat het niet 

toe om leningen aan te gaan. De realisatie van het gebouw is daarom afhankelijk van sponsoring, 

donaties, crowdfunding etc.  

Stichting Vrienden van GroeiTuin013 wil voldoende financiële middelen werven voor de realisatie 

van het gebouw en deze beheren totdat het project is afgerond.  

 

4. Kansen en uitdagingen  

Voor de realisatie van een multifunctioneel gebouw is een stabiele exploitatie van de huidige, 

reguliere activiteiten van GroeiTuin013 van groot belang. Als er geen stabiele financiële basis voor de 

activiteiten is voor de komende jaren, is realisatie van een gebouw natuurlijk niet zinvol en wenselijk. 

Gezien het centrale concept van sociale inclusie van GroeiTuin013 en de daarbij behorende 

uitdagingen in de business case, is samenwerking met de gemeente Tilburg en lokale 

maatschappelijke organisaties voor die reguliere exploitatie van groot belang.  

Er is echter sprake van een wisselwerking: het concept van GroeiTuin013 wordt aanzienlijk versterkt 

wanneer het project beschikt over een duurzaam, aantrekkelijk en multifunctioneel gebouw. Door 

vanuit de Stichting Vrienden van GroeiTuin013 financiële middelen te werven en naar stakeholders 

inzichtelijk te maken dat realisatie van het gewenste gebouw haalbaar is, versterkt dat naar 

verwachting het commitment en de betrokkenheid van andere maatschappelijke partners aan het 

project. 

Naar verwachting zal het gebouw pas in 2025 gerealiseerd worden. Stichting Vrienden van 

GroeiTuin013 wil de middelen die in de beginfase gedoneerd worden zeer zorgvuldig inzetten, zodat, 

mocht de bouw om welke reden dan ook uiteindelijk niet doorgaan, zoveel mogelijk middelen aan 

donateurs kunnen worden teruggegeven. 

 

4. Jaardoelen 

Stichting Vrienden van GroeiTuin013 wil eind 2023 de volgende overkoepelende doelstellingen 

hebben gerealiseerd: 

 Er is een substantieel bedrag (min. 50k) gedoneerd ten behoeve van de realisatie van het 

multifunctionele gebouw; 

 Er is zicht op aanvullende bijdragen in 2024; 

 Er is een plan om via crowdfunding in 2024/2025 extra middelen te werven; 

 

Dit beleidsplan is opgesteld in januari 2023. In de loop van het jaar kan het op punten aangevuld en 

bijgesteld worden. 

 
 


