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INLEIDING

Stichting Dakpark is een club vrijwilligers die als doel heeft ‘met en voor bewoners van
Delfshaven (e.o.), en bezoekers van het Dakpark stadsnatuur te beleven, bewerken,
initiëren en ontwikkelen’.

Samen iets doen met groen voor de buurt is onze basis. Als groep van ca 35 vaste
vrijwilligers zetten we ons het hele jaar (in weer en wind) in om via allerlei activiteiten het
‘bezig zijn met groen en buurt’ toegankelijk te maken. We doen dat in een kwetsbaar
stadsdeel waar veel mensen weinig toegang tot groen hebben. Vrijwilligers van Stichting
Dakpark werken gezamenlijk aan een ontmoetingsplek waar:

● iedereen kan genieten van het groen en/of dieren, buiten lekker bezig kan zijn, kan
tuinieren, sporten, recreëren, luieren en spelen

● je de natuur kunt beleven en we samen verantwoordelijkheid nemen om het groen
mooi te houden: waar we buurtbewoners en parkbezoekers samenbrengen en
verbinden

● we nieuwe kansen signaleren, initiëren en waar mogelijk verder ontwikkelen: waar
we doen wat we kunnen, wat we willen, wat we leuk vinden en wat werkt, niks moet,
er kan veel

● we proberen te inspireren tot een gezondere leefstijl, van actief en gezond leven en
zelfredzaamheid

In onze Buurttuin komen alle activiteiten samen; schapenwei, fruithaag, moestuin,
verschillende thematuinen en de composthoop worden volledig door de vrijwilligers
verzorgd. De grote picknicktafel op de buurttuin is een populaire ontmoetingsplek voor
spontane en georganiseerde bijeenkomsten van de buurt.

De Ontmoetingsruimte, prominent op de Buurttuin, ondersteunt al deze verschillende
activiteiten. Het gebouw is duurzaam gebouwd met een groendak en groene wand en een
ingenieus watersysteem dat regenwater opvangt en het groen continu voldoende nat
houdt. Binnen is infrarood verwarming en inductiekoken. Ook liggen er zonnepanelen op
het dak.

De stichting wil ervaring opdoen en kennis opbouwen over (bio)diversiteit in de stad,
waarbij bewoners en professionals de kracht van symbiotische ontwikkeling kunnen
ervaren en verder ontwikkelen. Dat is een hoge ambitie, die we baseren op het vertrouwen
dat we van elkaar kunnen leren en dat we elkaar kunnen versterken en stimuleren.  

Zo is de stichting en de Buurttuin voor alle parkbezoekers een plek om van te genieten en
mee te doen, wat jaarlijks meer dan 250 omwonenden doet.

Dit organisatieplan beschrijft de wijze waarop Stichting Dakpark aan deze doelstellingen
wil werken en wat daarvoor nodig is. Daarom kan dit document gezien worden als
jaarplan. Ieder jaar zal dit document worden bijgeschaafd, aangevuld en waar nodig
verbeterd.

Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk wordt de organisatie van de stichting geschetst, waarbij ook een
plek is voor de Dakpark dromen. Dit hoofdstuk schetst de huidige situatie van de stichting
en geeft daarbij een doorkijk naar mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. De Dakpark
dromen zijn speciaal toegevoegd om een plek te geven aan ideeën en ambities van de
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vrijwilligers waar op dit moment misschien geen ruimte voor is, maar die we niet uit het
oog willen verliezen.

Hoofdstuk twee beschrijft het Dakpark programma; de Dakpark clubs en netwerken van
vrijwilligers die met elkaar de activiteiten van de stichting organiseren. De Buurttuin heeft
daarin een belangrijke verbindende functie als ontmoetingsplek waar alle bijeenkomsten
en activiteiten plaatsvinden of starten. Iets verderop in hoofdstuk vier wordt het
programma voor 2022 toegelicht en uitgewerkt in een activiteitenagenda per maand.

In hoofdstuk drie geeft de formele zaken van de stichting weer. Dit hoofdstuk geeft weer
met wie we samenwerken en overeenkomsten hebben lopen. Daarnaast wordt ook inzicht
gegeven in de benodigde middelen om de doelstellingen en activiteiten van de stichting
te realiseren.
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1. ORGANISATIE
Stichting Dakpark bestaat uit vrijwilligers die wonen in Rotterdam, voornamelijk in
Delfshaven. Een stadsdeel dat zich kenmerkt door de diversiteit van bewoners in
achtergrond en sociale, economische en fysieke situatie. Het Dakpark wordt druk bezocht,
zeker op mooie dagen, door omwonenden en nieuwsgierigen van verder weg. Iedere
bezoeker van het Dakpark kan deelnemen aan de activiteiten van Stichting Dakpark.
Activiteiten zijn altijd openbaar, gratis en makkelijk toegankelijk,

1.1 Vrijwilligers
Iedereen met een plan dat aansluit bij de doelstelling van Stichting Dakpark kan vrijwilliger
bij de stichting zijn. Het onderscheid tussen deelnemers en vrijwilligers is niet heel hard te
maken. Alle activiteiten van de stichting worden georganiseerd door vrijwilligers, die vaak
ook deelnemen aan activiteiten georganiseerd door andere vrijwilligers. Vaak worden
bezoekers van het Dakpark die een paar keer hebben deelgenomen aan een activiteit
geleidelijk aan vrijwilliger bij de stichting.

De activiteiten die Stichting Dakpark organiseert, komen altijd voort uit een idee of een
wens van (een van) de vrijwilligers. Plannen worden altijd door de vrijwilligers zelf, samen
of alleen, uitgevoerd. De stichting heeft geen apart organisatieteam voor het uitvoeren van
activiteiten.

Wanneer vrijwilligers regelmatig rond een specifiek onderwerp samenkomen of
activiteiten organiseren, kan een Dakparkclub ontstaan. Een Dakparkclub heeft altijd een
coördinerende vrijwilliger die zorgt voor de continuïteit en de organisatie van de club. Deze
coördinator is dan aanspreekpunt voor de Dakparkclub.

1.2 Bestuur
De vrijwilligers zorgen gezamenlijk voor de organisatie en de dagelijkse gang van zaken
van Stichting Dakpark. Het bestuur, dat bestaat uit drie vrijwilligers, houdt de continuïteit en
bedrijfszekerheid van de stichting in het oog op de lange termijn. Het bestuur bestaat uit
een voorzitter (algemeen beheer), een secretaris (centrale communicatie) en een
penningmeester (financiële verantwoording).

De stichting is opgericht om de kracht van de vrijwilligers voor het organiseren van
activiteiten te bundelen. Als er geen activiteiten meer georganiseerd worden, is er geen
stichting nodig. Het bestuur heeft zolang de stichting bestaat de verantwoordelijkheid te
zorgen dat de stichting eenvoudig en netjes kan worden opgeheven als zij geen
bestaansrecht meer heeft.
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Bestuursleden treden in principe aan voor vier jaar. Een bestuurder kan echter ook
tussentijds aangeven het stokje over te willen dragen. Omwille van de stabiliteit van de
stichting is het wenselijk dat bestuursleden niet allemaal tegelijk uittreden. Ook is het
wenselijk dat een nieuw bestuurslid vooraf al een beetje betrokken was met de stichting en
een groen hart heeft. Alleen daarom al is de stichting altijd op zoek naar nieuwe gezichten
die mogelijk interesse hebben voor formelere taken binnen de stichting. 

1.3 Meedenkavond
Voor ontwikkeling en groei van de stichting is het belangrijk dat de Dakparkclubs en
individuele vrijwilligers zich verbonden voelen met elkaar en met verwante netwerken in de
omgeving.  Daarom komen de vrijwilligers maandelijks samen tijdens een Meedenkavond.
In het overleg worden ervaringen uitgewisseld, wordt op de activiteiten gereflecteerd en
worden visie en ontwikkellijnen verder gevormd. Dit regelmatige overleg borgt enige
interactie en afstemming tussen vrijwilligers en is ook bedoeld als laagdrempelige
kennismaking voor geïnteresseerde deelnemers van activiteiten.

De Meedenkavonden hebben een vaste structuur. Vrijwilligers bepalen samen de
agenda van het volgende Meedenkavond. Bestuur, coördinatoren van de
Dakparkclubs en vrijwilligers die participeren in verwante netwerken koppelen in dit
overleg terug waar zij mee bezig zijn en leggen ideeën of wensen voor aan de andere
vrijwilligers. Ook worden afspraken gemaakt over communicatie.

1.4 Dakpark dromen
Met enige regelmaat poppen goede ideeën op waar toch niet meteen invulling aan wordt
gegeven. Er is ontzettend veel leuks te bedenken, maar vaak is er toch enige organisatie
(plannen, werven, aanvragen) voor nodig en zijn daar minder mensen voor te vinden. De
stichting heeft geen apart organisatieteam voor het uitvoeren van activiteiten. We bouwen
puur op enthousiasme en hanteren daarom het motto “we doen wat we willen en we
willen wat we aankunnen”.

Om de goede ideeën toch niet kwijt te raken worden ze hier opgesomd:
● Kas en kwekerij op Buurttuin
● Koffieochtend of soepavond organiseren
● Informatie- (of film) avonden organiseren over o.a. biodiversiteit 
● Beter, mooier kippenhok. Kippen verhuizen naar schapenweide
● Meer inhoudelijk contacten met scholen rond Dakpark
● Avondvierdaagse Delfshaven: route avondvierdaagse over Dakpark/ Groene

connectie
● Netwerk biodiversiteit in Rotterdam met regelmatig onderzoek
● Meer sportprogrammering op het park vanuit Stichting Dakpark
● Tips en verbeterpunten vragen aan organisaties voor specifieke groepen (ouderen,

minder validen), bijvoorbeeld m.b.t. toegankelijkheid of comfort.
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2. DAKPARK PROGRAMMA
Het verloop van de seizoenen en de interactie van de beplanting en de bezoekers is de
basis van Stichting Dakpark. De stichting wil hierop reageren en van alles over ontdekken
op een geleidelijke en natuurlijke wijze. Ontwikkelen van stadsnatuur gaat hand in hand
met eigen ontwikkeling. Voor de één is dit het ontdekken van de seizoenen in de stad, de
ander leert door samen te moeten werken met anderen. Het bewerken van planten is aan
de ene kant een fysieke activiteit, tegelijk geeft het ruimte voor het ontdekken van de
seizoenen, regelmaat en ontmoetingen in de buurt. Stadsnatuur beleven kan ook door
buiten te sporten of les te krijgen over bomen, te vliegeren, te mediteren, schapen te zien
grazen, onkruid te wieden of worteltjes te kweken. 

De vrijwilligers zijn er van overtuigd dat door samen of individueel te werken aan het groen
op het Dakpark vanzelf een omgeving gecreëerd wordt die zonder extra inspanning
uitnodigt om al die diverse opbrengsten te genereren. Het kleine koesteren is soms genoeg
om iets nieuws te laten ontstaan, gewoon omdat je het dan pas ziet. Vaak bestaan
activiteiten uit samenkomst, werk of gesprekken die op een of andere manier de
(doelstellingen van de) stichting weer ten goede komen. Een enkele keer is een activiteit
vooral gericht op het aantrekken van nieuwe gezichten om het bereik van de stichting te
vergroten.

2.1 Buurttuin en activiteiten
De clubs organiseren regelmatig of incidenteel activiteiten, zoals de wekelijkse Groengroep
en de workshops van de Schapenclub. Tijdens de Meedenkavond worden soms extra
activiteiten gepland zoals aansluiten op de Dakendagen, de Parkenmaand of een
Midwinterviering. Om de verschillende activiteiten goed op elkaar af te stemmen, wordt
een gezamenlijke activiteiten agenda opgesteld. De activiteitenagenda voor 2022 is in
hoofdstuk 4 uitgewerkt.

Alle activiteiten starten of vinden plaats op de Buurttuin, die tussen 2018 en 2021 is
uitgegroeid tot een aantrekkelijke, groene ontmoetingsplek. Op de Buurttuin zijn
verschillende thematuinen zoals een insectentuin, verfplantentuin en fruithaag met een
blote voetenpad. Verder is er een compostbak voor de buurt en een boerenerf met kippen
en schapen te vinden. Prominent op de Buurttuin staat de duurzame Ontmoetingsruimte;
een zwart Tiny House met zonnepanelen, een groen dak, een groene wand en een
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innovatief watersysteem om al dat groen met regenwater vrijwel het hele jaar van vers
water te kunnen voorzien.

Door de Ontmoetingsruimte regelmatig open te stellen kunnen bezoekers zomaar
aanwaaien voor een praatje of een eigen klusje met de dieren, in de tuin of de
Ontmoetingsruimte krijgen. Op deze momenten is iemand aanwezig voor een bak koffie,
een praatje, wat informatie te geven en eventueel een klusje aan te wijzen.

2.2 Clubs, netwerken en ontwikkelingen
Er zijn op dit moment drie officiële Dakparkclubs; de Groengroep, de Schapenclub en de
Gidsen. Daarnaast is een aantal vrijwilligers actief rond het thema biodiversiteit; dat
betreft vaak netwerken waarbij vrijwilligers individueel participeren namens de stichting.
De activiteiten die in 2022 georganiseerd worden vanuit de netwerken en de vaste clubs
zijn opgenomen de activiteitenagenda in hoofdstuk 4.

Netwerken (totaal 5 vrijwilligers);
- Biodivers grasland op het Dakpark (subsidie Provincie); Lorenzo Bertolotto en Loes

van der Linden werken in samenwerking met Rotterdam SB en Donkergroen aan
een meer biodivers beheer van het Dakpark, onder andere de haag aan de
Hudsonstraat. In 2021 zal 500 m2 biodivers grasland worden gerealiseerd op het
Dakpark

- Biodiversiteit, insecten en grasland op de Buurttuin; Yos Purwant en Lorenzo
Bertolotto onderzoeken en experimenteren op verschillende manieren om de
biodiversiteit op de Buurttuin te versterken

- SOK –Duurzame ontmoetingsruimte; Michelle Bettman is betrokken bij dit netwerk
en zet zich in voor het realiseren van een informatiebord aan de buitenkant van de
Ontmoetingsruimte

- Voorplanters; Hetty de Bruijn werkt in dit netwerk aan een grote Delfshavense
kwekerij van diverse bijzondere planten uit de wijk. Regelmatig wordt een
plantjesmarkt georganiseerd.

- Groene Connectie; Hetty de Bruijn en Loes van der Linden werken in overleg met de
andere grote sociale hotspots in Delfshaven samen op diverse spontane en meer
bureaucratische gesprekken in de stad, zoals de jaarlijkse bollenactie in het najaar.

- Parkenoverleg Rotterdam; Loes van der Linden neemt namens de stichting deel
aan het parkenoverleg tbv het uitwisselen en bundelen van kennis en ervaringen
op de Rotterdamse parken. Uit dit parkenoverleg is onder andere de Rotterdamse
Parkenmaand (september) voortgekomen.

Een aantal activiteiten is nog niet goed genoeg georganiseerd om als club in dit
organisatieplan te worden beschreven. De activiteit is zeker van waarde maar de
werkwijze is nog niet helemaal helder of de groep is niet duidelijk vertegenwoordigd. Ook
zijn er twee activiteiten waarvan de werkwijze niet helemaal aansluit bij de doelstellingen
van de stichting. Samen met het bestuur werken de betrokken vrijwilligers aan het
versterken van de organisatie of de harmonie vanuit de stichtingsdoelstelling. Hieronder is
steeds de oorspronkelijke omschrijving van de activiteit gegeven met daarbij de uitdaging
die voor ligt.

Ouder-Kind Moestuintjes (35 deelnemers)
Deze activiteit leert kinderen hoe je een moestuin houdt en hoe je de oogst kan verwerken
tot eten en nuttige producten, zoals zeep. Er is ook aandacht voor de ouders: zij leren hoe
ze hun kinderen beter wegwijs kunnen maken in het moestuinieren en koken. Deze
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kinderen en hun ouders zijn geworven via omliggende scholen. De deelnemers volgen een
traject dat duurt van mei tot oktober en zij komen elke woensdagmiddag. Ze krijgen in die
periode hun eigen stukje grond in de Buurttuin. 

Uitdaging: Hoewel er veel leuke en nuttige dingen worden gedaan met voedsel en planten,
komt het moestuinieren niet echt van de grond. Dit maakt dat de vierkante meterbakken
onvoldoende worden benut, terwijl de naam van de club wel die verwachting wekt.
Met een andere naam (Kinderclub) en misschien een kortere doorlooptijd (nu 20 weken)
kan minstens hetzelfde bereikt worden en kunnen de vierkante meterbakken anders
worden benut.

Volkstuinders (28 deelnemers)
Een deel van onze Buurttuin is ingericht met 25 kleine volkstuinen: hier bieden we
liefhebbers de gelegenheid hun eigen groenten en fruit of bloemen te verbouwen. De
volkstuinen zijn dé plek om je buren te ontmoeten. Het gaat hier om het samen tuinieren.
Een tuintje wordt doorgaans door 2 mensen samen onderhouden. We vragen enige
toewijding in de vorm van € 12,- per jaar en meewerken aan minimaal één andere
activiteit in de Buurttuin. Er is een duidelijke behoefte, er staan zelfs mensen op een
wachtlijst. Komende jaren willen we het gebruik van de volkstuinen nog meer integreren in
de ambities van de stichting. 

Uitdaging: Het individueel een eigen tuin verbouwen wringt met de doelstelling van de
stichting om gezamenlijk te ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is het niet mogelijk met
deze werkwijze en wachtlijst een eerlijke toedeling van nieuwe tuinders te organiseren.
Tegelijk is de groep Volkstuinders een unieke, diverse, kwetsbare groep buurtbewoners, die
de stichting niet wil kwijt raken.
Door samen met de huidige Volkstuinders te werken naar een gemeenschappelijke
moestuin, waar voor eigen gebruik maar ook voor gezamenlijk gebruik wordt getuinierd,
kan een soort Dakkeukentuin ontstaan.

Sport Team (aantal deelnemers onbekend) 
Sinds maart 2020 is op het Kuiperplein, onder aan de laatste Dakparktrap bij het
Marconiplein, een calisthenics sportpark geplaatst. Deze trainingstoestellen zijn een
ondersteuning voor de vele sporters die zich uitleven op het Dakpark. 

Uitdaging: De coördinator is niet betrokken bij de stichting en het sportveldje is in praktijk te
ver van het Dakpark en de Buurttuin om voeling met de stichting te hebben. Tegelijk wordt
wel heel veel spontaan gesport en zijn nieuwe traplopers actief op de trappen naast de
Buurttuin.
Door een nieuwe sportcoördinator aan te trekken die wel aansluit bij det Meedenkavond
kan de link met vitaliteit worden hersteld.

2.3 Buurttuin coördinator
Dakparkclubs functioneren in principe zelfstandig en dragen ieder op hun eigen manier
door hun aanwezigheid en activiteit bij aan de (zichtbaarheid van) Buurttuin en
Ontmoetingsruimte, daardoor is de Buurttuin al regelmatig open. Voor clubs in
ontwikkeling en nieuwe gezichten of behoeften uit de buurt, is het nodig dat de Buurttuin
en Ontmoetingsruimte ook buiten de specifieke gebruiksmomenten open en aantrekkelijk
is. Bezoekers en nieuwe vrijwilligers zoeken naar de structuur en mogelijkheden van de
stichting en hun eigen behoefte daarin. Een aanspreekpunt (of vast momenten) zorgt voor
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bereikbaarheid, zichtbaarheid en betrouwbaarheid van de stichting en de ‘nog onontdekte
behoeften in de buurt’ verbinden met de bestaande organisatie of clubs.

De stichting wil de komende jaren een coördinator inzetten om in de praktijk een structuur
op te zetten waarmee de Buurttuin en de Ontmoetingsruimte een open, toegankelijke,
hartelijke plek is, zodat bezoekers en individuele (nieuwe) vrijwilligers hun weg kunnen
vinden. Taken waar de coördinator verantwoordelijk voor is:

- dagelijks beheer Ontmoetingsruimte, Buurttuin en containers;
o zorgen voor voldoende koffie, thee, toiletpapier, theedoek etc.
o klein onderhoud en reparaties, doorspelen van grotere reparaties naar

meedenkavond
o signaleren van ideeën en behoeften m.b.t. inventaris van

Ontmoetingsruimte en Buurttuin
o omgang- en gebruiksregels uitdragen en handhaven (de regels moeten

nog definitief vastgesteld worden)
- aanspreekpunt voor vrijwilligers

o meedenken met vrijwilligers; uitdragen organisatiestructuur stichting
o verwijzen van bezoekers, deelnemers en (nieuwe) vrijwilligers naar binnen

de bestaande organisatie
o sleutelbeheer en alarm Ontmoetingsruimte en containers
o signaleren van onderwerpen voor Meedenkavond en activiteitenagenda

- ondersteunen clubs en nieuwe vrijwilligers in zelfstandig functioneren
o ontwikkelen toegankelijke en herkenbare Buurttuin en Ontmoetingsruimte

als plek waar je met anderen actief kunt zijn in het groen;
▪ opbouwen meerdere actieve momenten voor diverse (nieuwe)

doelgroepen op Buurttuin
▪ opbouwen (nieuwe) vrijwillige / zelfstandige bemensing voor Bakkie

Buurttuin
o meedenken en periodiek evalueren van ontwikkeling vierkante meter-

kruidentuinen
o meedenken en periodiek samenvatten van plannen voor gezamenlijke

volkstuin

De coördinator zorgt dat deze taken voor de stichting worden uitgevoerd, het liefst door
het ontwikkelen van een (of meerdere) nieuwe Dakparkclubs die in de toekomst
zelfstandig functioneren. Omdat dit nog geen vertrouwde werkwijze is vraagt het tijd en
specifieke inzet om dit voldoende ingebed te krijgen bij vrijwilligers en in de buurt. De
verwachting is daarom dat de rol van coördinator zeker enkele jaren nodig is. Gedachte is
wel dat de coördinatortaken over enkele jaren volledig door vrijwilligers zijn overgenomen.
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3. FORMALITEITEN
De meeste vrijwilligers zijn actief bij de stichting vanuit de behoefte om actief in het groen
of met elkaar aan de slag te zijn en niet om in een papieren grindbak terecht te komen. De
stichting is daarin zo eenvoudig mogelijk georganiseerd en het werken aan de
doelstellingen staat altijd voorop. Daarom is de laatste jaren structuur en regelmaat
gebracht in het minimaal benodigde administratieve werk, waarbij het werk waar mogelijk
wordt verdeeld onder de vrijwilligers.

Iedere club zorgt voor de eigen organisatie; de coördinator zorgt voor het initiëren,
realiseren en verantwoorden van de activiteiten van de club. De coördinator wordt
gevraagd jaarlijks verslag te doen van het voorgaande jaar en de plannen voor het
komende jaar op te schrijven. Hiervoor is een format - het zogeheten ‘Activiteitenblad’ -
opgesteld met daarin een aantal concrete vragen zodat alle formaliteiten van de club
inzichtelijk zijn. Deze activiteitenbladen worden gebruikt voor de verantwoording van de
ontvangen subsidies en fondsen.

3.1 Waarde en geld
Activiteiten van clubs zijn openbaar en gratis voor deelnemers en vrijwilligers, de gedachte
is dat de deelnemers voldoening halen uit de verrichte werkzaamheden en elkaar
inspireren. De opbrengsten van de activiteiten laten zich niet in geld uitdrukken en de
stichting heeft geen behoefte daar een financiële waarde aan te koppelen. Tegelijk zijn
voor het realiseren van de activiteiten wel faciliteiten nodig die meestal met geld moeten
worden geregeld.
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BEGROTING 2022

BATEN LASTEN

Eigen inkomsten Kosten personeel & beheer

Opbrengsten uit rondleidingen 1.000 Personeelskosten 800

Reserve groot onderhoud 4.000 Verzekeringen & alarm 1.400

Inrichting ontmoetingsruimte 300

Mogelijke bijdragen Reservering groot onderhoud 5.000

Gemeentelijk fonds (Couleur Locale) 15.000 Kantoorkosten & publiciteit 750

Particulier fonds (bv Oranjefonds) 15.000

Energietransitie BOTU 4.500 Kosten activiteiten

Begeleiding activiteiten 22.000

Werkbudget activiteiten 4.000

Catering activiteiten 500

Publiciteit activiteiten 250

Ontwerp & realisatie plakkaat 4.500

SOM DER BATEN 39.500 SOM DER LASTEN 39.500

VERSCHIL BATEN-LASTEN 0

3.2 Subsidiënten en donateurs
Het bestuur probeert de financiële basis voor de stichting te stabiliseren door met een
overzichtelijke aantal subsidiënten en donateurs te spreken over steun om zowel de vaste
lasten als de activiteitenkosten te borgen. Dit jaar wordt met drie partijen over financiën
afgestemd, hen wordt gevraagd een deel bij te dragen aan het totale Dakpark
programma:

● Gemeente Rotterdam MO: Couleur Locale
● Rabobank Rotterdam
● Buurtinitiatief Delfshaven

Eerder zijn donaties en subsidies ontvangen van Oranjefonds, VSB-fonds, Gemeente
Rotterdam, Stichting Bevordering van Volkskracht, Rabo Rotterdam Fonds, Job Dura Fonds,
Appeltje van Oranje, Oranje Fonds en de Groene Motor.

3.3 Partners en contracten
De vrijwilligers van de stichting hebben allemaal verschillende contacten binnen de buurt
en de stad vanuit hun eigen expertise en achtergrond. In het Meedenkavond wordt
geprobeerd de netwerken zoveel mogelijk te benutten en uit te breiden. In de loop van de
jaren zijn een aantal vertrouwde contacten opgebouwd.

Vertrouwde partners zijn:
● Gemeente Rotterdam SB: Samenwerking in groenbeheer op Dakpark
● Aannemer Donkergroen: Samenwerking in groenbeheer op Dakpark
● Rabobank: Ondersteuning bij ambities die de Rabobank en Stichting Dakpark delen
● Rotterdams Milieucentrum / Parkenoverleg; Uitwisseling vrijwilligersclubs Rotterdamse

parken
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● Groene Connectie: Uitwisseling vrijwilligersclubs groen sociale hotspots Delfshaven
● Zuid-Hollands Landschap (Groene Motor): Gereedschapsuitleen en

vrijwilligerscursussen

Met de volgende partijen heeft de stichting contracten:

● Stanley Security: alarmsysteem Ontmoetingsruimte
● Boekhouder Henk: controle financieel jaarverslag
● Schapenboerin Janny: leasecontract schapen 
● Rabobank: bestuursverzekering en verzekering ontmoetingsruimte

4. ACTIVITEITEN 2022
Samen iets doen met groen voor de buurt is onze basis. Als groep van ca 25 vaste
vrijwilligers zetten we ons het hele jaar (in weer en wind) in om via allerlei activiteiten
‘groen en buurt toegankelijk te maken voor iedereen die mee wil doen’. We doen dat door
een open ontmoetingsplek bieden waar iedereen mee kan doen. Maar ook door al onze
activiteiten zelf te organiseren en voor iedereen vrij, gratis, openbaar toegankelijk te zijn.
Voor en door de buurt; iedereen kan meedoen. Onze ambitie is dat iedere bewoner van
Delfshaven minimaal 1 x per jaar een van onze activiteiten meebeleeft. 

We verzamelen of starten vrijwel altijd op onze Buurttuin met daarop de
Ontmoetingsruimte. De Buurttuin en de Ontmoetingsruimte zijn het hart van de stichting.
De Buurttuin is zoveel mogelijk open en vrij toegankelijk. Tijdens activiteiten zijn er
vrijwilligers om de weg te wijzen en toelichting te geven. Het is een plek waar;

● je veel dingen rondom energie en duurzaamheid kunt zien en gebruiken
(zonnepanelen, compostbakken, inductieplaat, infrarood verwarming etc)

● mensen terecht kunnen met vragen en ideeën (bij diverse activiteiten clubs en de
Buurttuin Bakkie)

● actieve / inspirerende sessies voor en door bewoners worden georganiseerd
(Meedenk avond, Dakpark avond-uurtje, workshops Schapenclub en Groengroep)
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● tijd en ruimte is om elkaar te ontmoeten, te inspireren en samen te bouwen aan
wat ons boeit en motiveert. (Buurttuin Bakkie, Groengroep, Volkstuin)

4.1 Clubs in 2022

1) Plakkaat
We maken een plakkaat met informatie over alle duurzame aspecten van de
ontmoetingsruimte. Dit plakkaat komt op de buitenzijde van het gebouw zodat iedere
bezoeker de informatie zelf tot zich kan nemen. Het plakkaat wordt op inhoud voorbereid
door de vrijwilligers. Het ontwerp wordt uitgezet bij een professional of als opdracht bij het
grafisch lyceum.

2) Bakkie Buurttuin
Bakkie Buurttuin is de werktitel voor de activiteit die zich dit jaar verder moet ontwikkelen.
Vrijwilligers zorgen voor een open Buurttuin waar altijd wat te doen is, gezellig,
ongedwongen en actief. Diverse kleinere clubs, soms individuen, vinden hier hun weg en
betrokkenheid bij de stichting. De ene groep werkt aan de onderbeplanting van de
fruithaag, een andere groep wandeld een keer per week door de tuin en bespreekt wat er
voorbij komt om de nederlandse taal te oefenen. Elkaar ontmoeten, stimuleren en
betrekken; Samen werken in het groen of aan iets lekkers; een kop koffie voor wie wil. 

3) Thematuinen en clubjes
Gedeelten van de Buurttuin worden intensief door individuele vrijwilligers verzorgt. Deze
vrijwilligers vertellen hier regelmatig over, oa bij stichting brede activiteiten zoals de Open
BurenDag of Bakkie Buurttuin. De inzet is echter het gehele jaar, en de wervende
informatieve uitstraling werkt het hele jaar door. Thema tuinen die hieronder vallen zijn oa
de kippen verzorging, fruithaag, verfplantentuin, insectentuin, schapenweide, de vierkante
meterbakken en het boerenerf.

4) Compostbakken
Onze compostbak staat open voor de buurt. Iedereen die regelmatig GFT-afval brengt
naar onze compostbak, mag een paar keer per jaar een emmertje verse compost
meenemen voor eigen gebruik. De Groengroep, de Buurttuin en de Volkstuinders
verwerken al hun groenafval op de compostbak. Vier keer per jaar moet de bak intensief
omgeschept worden (bak 1 naar bak 2, en bak 2 naar bak 3).  

5) Groengroep
Iedere zaterdagochtend werkt een wisselende groep vaste vrijwilligers aan het onderhoud
van de beplanting op het Dakpark. Het beheer gaat in overleg met de gemeentelijk
groenbeheerder. De Groengroep doet vooral het arbeidsintensievere handwerk aan de
speciale beplanting op het Dakpark. Ze onderhoudt onder meer de siertuinen rond het
restaurant, de kweeperen op het park en de hortensia`s rond de speeltuin. Met dit
handwerk krijgt de beplanting meer aandacht en wordt de gemeente kosten bespaard. De
deelnemers hebben plezier in tuinieren en zijn actief betrokken bij de buurt. Met de
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groenaannemer wordt 4 x per jaar een kennisworkshop georganiseerd rond de beplanting
op het park.

6) Schapenclub
Zeven vaste vrijwilligers zorgen in toerbeurten van april tot oktober voor de vijf Merinos
Schapen op de schapenweide van de Buurttuin. Dit is kosteneffectiever en
milieuvriendelijker dan maaien met machines. Het past bij het natuurlijke beeld van een
dijk en is goed voor de biodiversiteit van de grasmat. Een team vrijwilligers verzorgt de
schapen onder begeleiding van een stadsherder. We experimenteren met het ‘verkampen’
van de schapen, om door deze manier van weidebeheer meer biodiversiteit te bereiken.
De Schapenclub organiseert regelmatig een activiteit voor een breed publiek zoals het
Schaapscheerdersfeest in september, kaas maken en wol verven.

7) Kinderclub
Op woensdagmiddag van maart tot oktober komt een groep kinderen met hun ouders
samen om te onderzoeken, zaaien, poten, verzorgen, plukken, mengen, proeven, koken,
verzamelen en ontdekken wat er allemaal is op de Buurttuin. Wat er leeft in de bodem en
de planten, hoe planten groeien en wat je er allemaal mee kunt. Kinderen leren dat melk
niet aan de boom groeit, dat je lipbalsem en zeep zelf kunt maken. Waar wormen, spinnen
en bijen leven. Dat eigengemaakte stamppot of jam minstens zo lekker is als uit een potje.
En dat je veel van het groen in de Buurttuin kunt eten; dat je er zelfs heel lekkere thee,
pasta of kruidenboter van kunt maken.

8) Volkstuin
De 24 volkstuinders maken een start naar een gezamenlijke volkstuin. Er worden
geen nieuwe tuintjes meer afgegeven, de volkstuinders betalen niet meer voor
hun tuin. Iedere tuinder heeft maximaal 1 eigen tuin, de tuinen die overblijven
worden (samen met de tuinen van volkstuinders die al een stap willen zetten) omgevormd
tot een gemeenschappelijk deel voor de volkstuinders. Nieuwe mensen die aangeven mee
te willen volkstuinen kunnen aanhaken bij het gemeenschappelijk deel. Minstens 4 keer
komen alle volkstuinders samen om te werken aan een ontwerp en plan voor het
gemeenschappelijk deel. Hoe richten we dat in, welke groenten en bloemen worden er
verbouwd. Hoe zorgen we met elkaar voor voldoende water, onkruid wieden, opbinden etc.

9) Gidsen
Het Dakpark is een uniek park in binnen- en buitenland. Natuurlijk omdat het fysiek om het
grootste Dakpark van Europa gaat. Maar ook vanwege het feit dat dit park het resultaat is
van een initiatief van actieve bewoners. Er is dan ook veel aandacht vanuit diverse
vakgebieden en van geïnteresseerden. Er is een kleine groep gidsen die rondleidingen kan
geven. Ook geven we lezingen en interviews. Tijdens festiviteiten op de Buurttuin, of op
aanvraag via ons mailadres geven gidsen een rondleiding over het Dakpark en vertellen
over de ontstaansgeschiedenis van de Stichting, het Dakpark en de Buurttuin.

10) Meedenkavond
Tien keer per jaar komen de vrijwilligers bij elkaar om onderwerpen van de stichting te
bespreken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld ‘hoe maak je een communicatiebericht’, ‘wat
doen we op de Open Burendag’, ‘wat is een klankbordgroep en wie wil daarin’, ‘wat is
biodiversiteit en hoe kunnen wij daaraan bijdragen’. Vast onderdeel is altijd de rondvraag
waarbij iedereen zich even voorstelt en we diverse vragen met elkaar beantwoorden.
Vragen die besproken worden zijn bijvoorbeeld; ‘de schapenclub zoekt nog een verzorger’,
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‘kunnen we een schaakclub starten’, ‘hoe wordt ik vrijwilliger’. Op deze avonden worden
contacten gelegd en afspraken gemaakt, de vrijwilligers kunnen elkaar makkelijk vinden
en nieuwe vrijwilligers leren de organisatie van de stichting kennen.

11) Avonduurtje
We organiseren vier keer een Dakpark Avond-uurtje waarin we een groen- sociaal of
duurzaam onderwerp onderzoeken; voor en door buurtbewoners. In een uurtje duiken we
de diepte in rond een thema dat we met elkaar bedenken. We nodigen sprekers uit, liefst
uit de buurt, of een vrijwilliger zoekt wat uit en vertelt er over. Samen onderzoeken we in
een uurtje of het interessant is om verder over na te denken.

4.2 Activiteitenagenda
Voor 2022 hebben we een aantal vaste en concrete activiteiten op de planning staan die
in de agenda hieronder zijn opgesomd. Al deze activiteiten komen voort uit de vaste clubs
en organisatie van de stichting Dakpark. De ervaring van afgelopen jaren is dat gedurende
het lopende jaar aanvullend nog een aantal spontane activiteiten georganiseerd wordt,
deze agenda is dus het minimum aan activiteiten van de stichting in 2022.

De activiteiten worden georganiseerd door de vrijwilligers van de Stichting en zijn gratis en
vrij toegankelijk voor alle deelnemers; bezoekers van Dakpark en geïnteresseerde
bewoners van Delfshaven, Rotterdam en daarbuiten.

Het bereik van de losse activiteiten is lastig vooraf exact te zeggen, maar de afgelopen
jaren hebben we geleerd te kunnen rekenen op een minimum totaal van 15 organiserende
vrijwilligers, ca 55 frequente deelnemers en per jaar 300 tot 400 nieuwe gezichten bij
activiteiten. Deze laatste groep komt als bezoeker van het Dakpark toevallig langs of via
een werving op social media (facebook, instagram, twitter, website) af op een specifieke
activiteit. Vaak blijft een aantal van deze nieuwe gezichten enkele keren of voor lang
betrokken bij (activiteiten van) de stichting. Het aantal bezoekers van de Buurttuin wordt
nu jaarlijks op ca 2.000 geschat.
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AGENDAde en het versterken van de sociale betekenis van het Dakpark. In ruim v

JANUARI

31 x Dierenzorg (kippen); 1 deelnemer
3 x Groengroep op zaterdagochtend; gemiddeld 8 deelnemers
6 x Buurttuin Bakkie; ; gemiddeld 6 deelnemers
1 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers

FEBRUARI

28 x Dierenzorg (kippen); 1 deelnemer
4 x Groengroep op zaterdagochtend; gemiddeld 8 deelnemers
1 x Meedenkavond; 15 deelnemers
8 x Buurttuin Bakkie; ; gemiddeld 6 deelnemers
2 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers

MAART

31 x Dierenzorg (kippen); 1 deelnemer
3 x Groengroep op zaterdagochtend; gemiddeld 8 deelnemers
1 x Groengroep workshop: gemiddeld 20 deelnemers
1 x Meedenkavond; 15 deelnemers
8 x Buurttuin Bakkie; gemiddeld 6 deelnemers
3 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers
1 x Avond-uurtje; 15 deelnemers

APRIL

1 x Feestelijke aankomst schapen ism Dakparkschool; 60 deelnemers
1 x Workshop Schapenclub: alleen voor Schapenclub; 10 deelnemers
30 x Dierenzorg (schapen + kippen); 9 deelnemers
3 x Groengroep op zaterdagochtend; gemiddeld 8 deelnemers
1 x Groengroep workshop: gemiddeld 20 deelnemers
1 x Meedenkavond; 15 deelnemers
8 x Buurttuin Bakkie; gemiddeld 6 deelnemers
4 x Kinderclub; gemiddeld 20 deelnemers
2 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers
1 x Composthoop omzetten; 6 deelnemers

MEI

1 x Workshop Schapenclub: 15 deelnemers
31 x Dierenzorg (schapen + kippen); 9 deelnemers
3 x Groengroep op zaterdagochtend; gemiddeld 8 deelnemers
1 x Groengroep workshop: 20 deelnemers
1 x Meedenkavond; 15 deelnemers
8 x Buurttuin Bakkie; gemiddeld 6 deelnemers
4 x Kinderclub; gemiddeld 20 deelnemers
1 x Stekjesmarkt; 20 deelnemers
2 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers
1 x Ontwerpactie voor informatie plakkaat ‘Duurzame ontmoetingsruimte’
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JUNI

1 x Workshop Schapenclub: 15 deelnemers
30 x Dierenzorg (schapen + kippen); 9 deelnemers
1 x Wandelen met schapen; gemiddeld 30 deelnemers
4 x Groengroep op zaterdagochtend; gemiddeld 8 deelnemers
1 x Meedenkavond; 15 deelnemers
8 x Buurttuin Bakkie; gemiddeld 6 deelnemers
4 x Kinderclub; gemiddeld 20 deelnemers
1 x Stekjesmarkt; 20 deelnemers
2 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers
1 x Composthoop omzetten; 6 deelnemers
1 x Avond-uurtje; 15 deelnemers

JULI

1 x Schaapscheerdersfeest: 60 deelnemers
31 x Dierenzorg (schapen + kippen); 9 deelnemers
1 x Wandelen met schapen; gemiddeld 30 deelnemers
2 x Groengroep op zaterdagochtend; gemiddeld 8 deelnemers
1 x Verjaardag Groengroep; 20 deelnemers
8 x Buurttuin Bakkie; gemiddeld 6 deelnemers
1 x Stekjesmarkt; 20 deelnemers
2 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers
1 x Avond-uurtje; 15 deelnemers

AUGUSTUS

31 x Dierenzorg (schapen + kippen); 9 deelnemers
1 x Wandelen met schapen; gemiddeld 30 deelnemers
4 x Buurttuin Bakkie; gemiddeld 6 deelnemers
1 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers

SEPTEMBER (Parkenmaand)

31 x Dierenzorg (schapen + kippen); 9 deelnemers
2 x Met Dakparkherders op pad door de weide (15 deelnemers)
1 x Workshop schapen; gemiddeld 20 deelnemers
3 x Groengroep op zaterdagochtend; gemiddeld 8 deelnemers
1 x Groengroep workshop: gemiddeld 20 deelnemers
1 x Meedenkavond; 15 deelnemers
4 x Kinderclub; gemiddeld 20 deelnemers
8 x Buurttuin Bakkie; gemiddeld 6 deelnemers
1 x Stekjesmarkt; 20 deelnemers
8 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers
1 x Avond-uurtje; 15 deelnemers
1 x Open Dag Buurttuin met diverse activiteiten; 50 deelnemers

OKTOBER

1 x Workshop Schapenclub: 10 deelnemers
31 x Dierenzorg (schapen + kippen); 9 deelnemers
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4 x Groengroep op zaterdagochtend; gemiddeld 8 deelnemers
1 x Meedenkavond; 15 deelnemers
8 x Buurttuin Bakkie; gemiddeld 6 deelnemers
4 x Kinderclub; gemiddeld 20 deelnemers
2 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers
1 x Composthoop omzetten; 6 deelnemers
1 x Uitzwaaien schapen ism Dakparkschool; 60 deelnemers
1 x Volkstuinders – oogstfeest; 30 deelnemers

NOVEMBER

30 x Dierenzorg (kippen); 1 deelnemer
3 x Groengroep op zaterdagochtend; gemiddeld 8 deelnemers
1 x Groengroep workshop: 25 deelnemers
1 x Meedenkavond; 15 deelnemers
8 x Buurttuin Bakkie;  gemiddeld 6 deelnemers
1 x Stekjesmarkt; 20 deelnemers
2 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers

DECEMBER

31 x Dierenzorg (kippen); 1 deelnemer
3 x Groengroep op zaterdagochtend; gemiddeld 8 deelnemers
6 x Buurttuin Bakkie; gemiddeld 6 deelnemers
2 x Rondleiding; gemiddeld 10 deelnemers
1 x Composthoop omzetten; 6 deelnemers
1 x Midwinterfeest; 40 deelnemers
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5. ACHTERGROND
In 2013 is na bijna 15 jaar voorbereiding en ontwikkeling Stichting Dakpark opgericht met
als doel het bevorderen van de belevingswaarijf jaar heeft de stichting zich ontwikkeld tot
een gemotiveerde club betrokken mensen die zich bezighoudt met diverse activiteiten op
en in de directe omgeving van het Dakpark. Bij de oprichting heeft de stichting een
intentieovereenkomst gesloten met de Gemeente Rotterdam, deelgemeente Delfshaven
en de winkeliersvereniging. Ook is er een zelfbeheerovereenkomst voor de Buurttuin
afgesloten met de Gemeente Rotterdam. In 2020 is een nieuw bestuur gestart en werd op
de Buurttuin de duurzame Ontmoetingsruimte, met een inventief planten- & watersysteem
en zonnepanelen, gerealiseerd. De ontmoetingsruimte is eind 2020 opgeleverd.

5.1 Jaarverslag 2021

Subsidie en advies biodiversiteit
In 2020 is subsidie aangevraagd bij de Provincie om samen met de gemeente, bureau
stadsnatuur en Groene Connectie te onderzoeken en aanpassingen te doen die de
biodiversiteit in Delfshaven zouden versterken. De aanvraag is afgewezen, maar er is wel
een onderzoek door de Wageningen Universiteit aangeboden en uitgevoerd. En er is een
fors budget beschikbaar gesteld voor het uitdelen van ecologisch geteelde bloembollen.
Ook is een budget voor de gemeente SB beschikbaar gekomen om op het Dakpark 5 x 100
m2 biodivers grasland te creëren om de leefomgeving van de wilde bijen te verbeteren.

De haag langs de Hudsonstraat
In december 2020 is met gemeente SB overeengekomen dat de haag langs de
Hudsonstraat niet meer intensief gesnoeid wordt door de groenaannemer. De Groengroep
heeft de mogelijkheid gekregen om de haag handmatig te snoeien zodat bloemen in de
zomer kunnen ontwikkelen tot vruchten in het najaar. Hiervoor is in februari 2021 samen
met aannemer Donkergroen en gemeente SB een werksessie gehouden. Het is de
bedoeling met beheerder samen te ontdekken wat de beste beheermethode is die past bij
het gebruik en de biodiversiteit (mussenkolonie) ondersteunt.

Merinos schapen
In 2021 zijn we een samenwerking met Wolboerderij Blijbezuiden aangegaan door vijf
Merinos schapen op te nemen. Dit stelt ons in staat om onze onderwijs- leer- en
ontwikkelmogelijkheden te vergroten. Onze vrijwilliger Natalie is vanuit haar professie als
modeontwerpster al jaren betrokken bij onderzoek naar een duurzamere modeketen,
waarbij kledingstukken worden getraceerd naar de oorspronkelijke bron. Wolboerderij
Blijbezuiden is de grootste producent van Merinowol in Nederland en een nauwe
samenwerking en leverancier van Nathalie's kleding. Nathalie zal zich binnen de
Schapenclub bezighouden met de schapen activiteiten van het Dakpark, het geven van
les over het spinnen van wol, vlechten en de complexe supply chain van duurzame mode.
Dit is een mooie aanvulling op het schapenclub in haar missie om de buurt en Rotterdam
te bereiken in het opleiden over duurzaamheid en bewustzijn. De overeenkomst die
stichting Dakpark tot 2021 had met Schapenboer Martin van de Belevenisboerderij
Schieveen is daarmee tot een einde gekomen.

Afronding Buurttuin traject
Sinds 2018 werd in het Buurttuin traject mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een
plek geboden om twee werkdagen per week mee te werken aan de aanleg en het
onderhoud van de Buurttuin. Door mee te werken aan de ontwikkeling van de Buurttuin
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werd hen zingeving en structuur geboden, waarbij ruimte voor eigen initiatief was. De
werkzaamheden werden begeleid door een professional.
Tegelijk kon de deelnemers van het Buurttuin traject niet worden geboden wat deze
mensen nodig hebben; er was te veel wrijving en er ontstonden conflicten die afleidde van
het doel om een veilige plek te bieden. Dit traject harmonieerde daarom niet goed met de
gemoedelijke, laagdrempelige intentie van de Buurttuin als Ontmoetingsplek voor de
buurt. In 2021 is besloten dit intensieve traject af te ronden en de Buurttuin om te vormen
tot een duurzame ontmoetingsplek.

Bestuur
In 2020 waren er vanwege het realiseren van de Ontmoetingsruimte vier bestuursleden. De
Ontmoetingsruimte is aan het einde van 2020 opgeleverd. In 2021 is de vierde bestuurder
(Stef Jansen) afgetreden en is het bestuur weer driekoppig verder gegaan. In augustus
heeft een bestuurswissel plaatsgevonden op de secretaris taak (Yos Purwanto heeft Bert
Knaap opgevolgd).

Overdragen Poortbeheer
Voor het openen van de hekken werkte Stichting Dakpark sinds 2017 als intermediair
samen met stichting Ontmoeting. Deze stichting begeleidt dak- en thuislozen naar regulier
(vrijwilligers) werk. Cliënten die werk trajectbegeleiding van stichting Ontmoeting krijgen
hangen niet langer op straat of zitten niet langer geïsoleerd thuis, maar hebben een
zinvolle dagbesteding waarmee ze een bijdrage leveren aan hun omgeving. Het dagelijks
openen van het park, zodat wij er met ons allen iedere dag weer gebruik van kunnen
maken, is daar onderdeel van. 

De rol van intermediair harmonieert niet met de doelstellingen van de stichting Dakpark.
De extra financiële vergoeding is een onnodige kostenpost voor de gemeente, die beter
ten goede kan komen aan stichting Ontmoeting of de eigen organisatie. In 2021 is besloten
per 1 januari 2022 te stoppen met de rol van intermediair, stichting Ontmoeting is hiervan
op de hoogte en staat open voor een directe overeenkomst met de gemeente.

Dakpark en Covid-19
In 2020 hebben we te maken gekregen met de Covid-19 pandemie. De stichting
ondervindt relatief weinig hinder van de maatregelen. Het tuinwerk kan zowel op de
Buurttuin als op het Dakpark met inachtneming van de maatregelen doorgang vinden. Er
is een bord geplaatst op de Buurttuin om de regels levend te houden. In 2020 zijn vanwege
Covid-19 slechts 2 losse activiteiten doorgegaan; de kruidenworkshop van de Groengroep
(19 september) en de Open (Buren-) dag op 26 september, beide in de Parkenmaand. Op
de website is het standpunt van de stichting ten aanzien van Covid-19 als volgt verwoord:

Stichting Dakpark Rotterdam volgt de zorgelijke ontwikkelingen rondom Covid-19
besmettingen in Rotterdam en houdt de voorgeschreven richtlijnen nauwlettend in de
gaten. Onze activiteiten vinden allen in de buitenlucht plaats en afstand houden is op het
Dakpark goed te doen. We hechten juist in deze tijd veel waarde aan de mogelijkheid om
buiten – op afstand maar met elkaar – actief te kunnen zijn in het groen. In principe gaan
onze vaste activiteiten daarom gewoon door zolang dit binnen de maatregelen is
toegestaan. We communiceren daarover niet specifiek bij iedere wijziging van
maatregelen. Heb je vragen over een concrete activiteit, neem dan contact op via
contact@dakparkrotterdam.nl
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5.2 Achtergrond documenten

De volgende achtergrond documenten zijn op te vragen via contact@dakparkrotterdam.nl

1 Statuten Stichting Dakpark

2 Intentieovereenkomst 2013

3 Zelfbeheerovereenkomst Buurttuin 2018

4 Activiteitenblad Groengroep

5 Activiteitenblad Schapenclub
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