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Inleiding
Een behoefte signaleren, een oplossing en formule bedenken, een business model ontwikkelen, een achterban
creeren, inkomsten genereren, risico’s nemen en uitvoeren.

Stichting BuurtLAB is een kleine organisatie die groot werk verricht. Met creatieve en eenvoudige concepten stimuleren we buurtbewoners de
schouders onder hun buurt te zetten en een stevig sociaal netwerk op te bouwen. 

Wat doet BuurtLAB?
In de buurten waar BuurtLAB actief is, ontmoeten wij mensen met ideeen en energie om ‘iets’ te betekenen voor hun buurt. Samen met hen en op
basis van een behoefte gaan we aan de slag en ontwikkelen we een concept, formule. Samen tuinieren en bewegen bijvoorbeeld. Kinderen zijn
geinteresseerd in alles wat groeit en bloeit en ze zitten niet graag stil. De perfecte ingredienten voor de BuurtLABoranten van BuurtLAB om de
kwaliteit van leven in stadsbuurten te verbeteren.

BuurtLABoranten
Waar de BuurtLABoranten ook aan het werk gaan, ze gaan altijd op zoek naar nieuwe verbindingen en zorgen dat er een reactie op gang komt. En
ze hebben er altijd het volste vertrouwen in dat hun ideeen aanslaan en mensen uiteindelijk zelf aan de slag gaan. Dat doen zijn niet alleen. We
hebben een breed netwerk van bijzondere mensen waarop we kunnen rekenen bij de aansturing en uitvoering van onze aanpak. En in alle buurten
waar we aan de slag gaan, betrekken we lokale partijen en maken we afspraken met woningcorporaties, onderwijs, overheden en bedrijven. We
gaan graag publiek private samenwerkings- verbanden aan, want grote maatschappelijke vraagstukken kun je nu eenmaal niet in je eentje
oplossen. Samen zetten we de schouders eronder.

Simpel doen
Bij BuurtLAB worden wij blij van DOEN wat werkt in de praktijk. En om te weten wat werkt, kun je ons regelmatig in de praktijk vinden. Daar zien
wij met eigen ogen of iets werkt of niet. We volgen bewoners en vertalen hun ideeen, zorgen en oplossingen in concrete concepten. En de kunst is
het om het simpel te houden. Het is vaak simpeler om dingen toe te voegen (complexiteit) dan weg te laten. De meest succesvolle activiteiten van
BuurtLAB zijn de simpele.

Bewoners volgen
BuurtLAB heeft de intentie om bewoners te volgen. Wij vertalen hun ideeen, opvattingen, zorgen naar ‘boven’: de wereld van beleid, regels, politiek,
programma’s etc. Onze ervaring is dat de dingen plots wel minder simpel worden. Sterker nog, voor je het weet kom je terecht in een periode van
complexitijd. Soms is die van korte duur, maar het kan zo ook maar 2 jaar duren. De kunst is dan te zorgen dat bewoners niet afhaken, er de brui
aan geven en er letterlijk simpel van worden. Maar als wij de periode van complexitijd vaak al ingewikkeld en lastig vinden, hoe ervaren bewoners
dat dan? En kun je van iedere burger de verwachting hebben op eigen kracht zijn/haar weg te vinden in die ‘bovenwereld’? Een deel van de burgers
voelt zich niet meer gezien en gehoord  (vertegenwoordigt) en dat voedt gevoelens van boosheid, angst, wantrouwen en onverschilligheid. De
beelden die beleidsbepalers hebben van burgers en hun wensen en capaciteiten, komen vaak niet overeen met de mensen die wij ontmoeten in de
praktijk. De mogelijkheden van de competente burgers worden verruimd, maar voor andere burgers wordt het juist lastiger. BuurtLAB richt zich op
die andere burgers. SIMPEL jaarverslag 2018



Alles in 1 infographic. Simpel?

Op www.buurtlab.nl alles in 1 infographic.
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Methodiek van Verdunde Ernst

De professionals van BuurtLAB  werken volgens de methodiek van de Verdunde Ernst (uit de Presentiebenadering): een benadering waarbij de ernst
en zorg beter hanteerbaar wordt wanneer deze wordt verdunt met het doen van activiteiten. Het delen van zorgen, problemen werkt vaak het beste
‘tussen de soep en de patatten door’, zoals onze zuiderburen zo mooi zeggen. Met een zekere luchtigheid, zonder al te veel druk en bij voorkeur
terwijl je iets aan het doen bent. Kort gezegd: je hart luchten tijdens het doen van een activiteit,
Bij BuurtLAB bespreken we de ernst in het groen tijdens het moestuinieren, natuuractiviteiten, het fikkie stoken en organiseren zo het toeval.
Kinderen, ouders en buurtbewoners praten bij toeval (?) over allerlei gevoelens, gedachten en ook moeilijkheden en problemen in een ontspannen
sfeer. 

Een prachtig voor- beeld in het ‘doen van verdunde ernst’ is bakker Abel van de Taarten van Abel.
In zijn televisieprogramma’s bakt hij taarten met kinderen die problemen hebben, iets bijzonders meemaakten of met een levensvraag worstelen.
Terwijl de mooiste baksels worden bereid, krijgt Abel steevast de kinderen op een ontspannen manier aan het praten over wat hen zoal bezighoudt.
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RAVOTTUH 2018 (1)

LOCATIES
Rotterdam - Schiebroek
De 1e natuurlijke speelplek die Ravottuh heeft gerealiseerd ligt sinds 2014 aan de Donkersingel in Schiebroek. In 2018 zijn er ruim 25
activiteitenmiddagen voor kinderen georganiseerd. Hierbij is samengewerkt met Thuis op Straat. Het terrein is door bewoners gebruikt bij enkele
grotere wijkevenementen en kleinschalige kinderfeestjes

Rotterdam - Prins Alexander
Aan de Lieven de Keystraat zijn 40 activiteitenmiddagen georganiseerd. Samen met de naastgelegen Educatieve Tuin zijn enkele gezamenlijke
evenementen gehouden. Diverse scholen en kinderopvang-organisaties maken zelfstandig gebruik van deze plek 

Rotterdam - Hoogvliet
Ook in Hoogvliet zijn er 40 wekenlang activiteiten georganiseerd. We werken hier samen met verschillende partners in de wijk: Huis van de Wijk
Villa Vonk, basisschool de Notenkraker, SBO Hoogvliet, Dock Kinderwerk, Kinderboerderij de Oedenstee, Antes GGZ en het Oranje Fonds. 

De speelplek wordt vooral onderhouden door vrijwilligers uit de buurt, ondersteund door mensen met een zorgindicatie. 

Rotterdam - Kralingen-Crooswijk
In Kralingen-Crooswijk zijn drie kleinere Ravottuh locaties. Op iedere plek zijn wekelijks activiteiten georganiseerd voor kinderen. Aan de
Marnixdwarsstraat wordt intensief samengewerkt met basisschool Oscar Romero. Hier is zowel in- als na schooltijd een groen aanbod voor kinderen.
Aan de Goudse Rijweg is het terrein in 2017 opgeknapt.  Op speeltuin Oudedijk worden de activiteiten vorm gegeven rondom de moestuintjes. 

Rotterdam - Feijenoord
In Feijenoord ondersteunen we bewoners bij het onderhouden en programmeren van de Locomotieftuin. Hier zijn 40 activiteiten voor kinderen
uitgevoerd. De locatie is daarnaast gebruikt voor brede school activiteiten en diverse wijkfeesten. Door beeindiging financiering hebben we eind
2018 afscheid genomen van deze plek.

Heerenveen – Akkrum
In Akkrum is door lokale mensen de eerste grote Ravottuh locatie in Friesland gerealiseerd. Op een braakliggend terrein, midden in het dorp, is een
openbare natuurlijke speelplek gemaakt waar wekelijks activiteiten worden georganiseerd. 

Leiden – Beethovenpark 
In samenwerking met Jantje Beton en Fonds1818 is in Leiden een natuurlijke speelplek gerealiseerd. Onder de naam ‘Verloren Landjes’ streven we
er gezamenlijk naar enkele natuurlijke speelplekken in de regio Den Haag te maken. In het Beethovenpark worden de activiteiten door Thuis op
Straat uitgevoerd. Ravottuh heeft de medewerkers hiervoor getraind en de materialen geleverd.
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RAVOTTUH 2018 (2)

PROCES BEGELEIDING & PROGRAMMERING

Werken aan Groene Schoolpleinen
In Hellevoetsluis, Spijkenisse, Barendrecht, Ridderkerk en Poortugaal hebben we in samenwerking met de gemeenten, de scholen zelf, lokale
partners en de Provincie Zuid-Holland gewerkt aan zo’n 20 groene schoolpleinen. Hierbij staat altijd de participatie van de gebruikers centraal. 

In 2018 hebben we diverse kinderopvanglocaties in Barendrecht, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Zeeland geadviseerd bij het vergroenen
van hun buitenruimte. Hierbij zijn de ouders, kinderen en de pedagogische medewerkers betrokken. Ook zijn er enkele trainingen verzorgd. 

Ondersteunen bewoners bij groene initiatieven
In Hoogvliet hebben we diverse bewonersgroepen ondersteund bij het realiseren van hun eigen groene speelplek in de buurt en/of groene
activiteiten. Met bewoners de Okkerheul, Park van Oeden en aan de Middenbaan-Zuid hebben we zo een warme relatie opgebouwd.

Programmering
In de stad Rotterdam zijn 100 ‘momentjes’ uitgevoerd. Kleine en korte natuuractiviteiten letterlijk bij kinderen in de buurt. Met een bijdrage vanuit
de Provincie Zuid-Holland zijn er daarnaast 

50 momentjes in Hoogvliet ingezet. Veelal zijn deze op vraag/verzoek van bewoners uitgevoerd in hun eigen straat/buurt. In Ridderkerk en
Spijkenisse is een eerste start gemaakt met deze momentjes. In 2019 zal dit verder vervolgd worden.

De verschillende activiteiten zijn gebundeld in het Ravottuh Doe-Boek!
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RAVOTTUH 2018 (3)

ONTWIKKELINGEN

We zien dat onze grote locaties verder onder druk komen te staan. Nu de crisis achter ons ligt wordt er anders gekeken naar braakliggende grond
(met een bouwbestemming). Het structureel financieren van activiteiten blijft een zoektocht.

Tegelijkertijd zien we dat er een stijgende behoefte is naar kleine natuurlijke speelplekken bij scholen, kinderopvang en in wijken. We zien deze
kleine plekken vaak  beter gebruikt en onderhouden worden dan grote locaties! De kleinere plekken vragen wel om professionele ondersteuning en
enkele keren programmering per jaar. 

De verschillende grote en kleine groene speellocaties in en rond de stad vormen een web van aantrekkelijke natuurlijke speelplekken waar kinderen
(en hun ouders) kunnen spelen, leren en ontmoeten. 

In 2018 hebben er ruim 12.500 kinderen deelgenomen aan Ravottuhactiviteiten!
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FC ZYLYN 2018 (1)

FC Zylyn (sporten in eigen buurt, om de hoek) was in 2018 actief in drie gebieden: Centrum, Hoogvliet en Crooswijk.
In het Centrum (Cool) waren we dit jaar 10 jaar actief. In Crooswijk 6 jaar en in Hoogvliet 4 jaar.

Centrum: Cool
In het Centrum is FC Zylyn met 170 activiteiten na schooltijd een begrip onder de jeugd en hun ouders. De sportactiviteiten na schooltijd zijn
bezocht door 1796 kinderen. Naast deze activiteiten verzorgen we samen met de Basisschool 't Landje een aantal buurtactiviteiten zoals de jaarlijks
terugkerende schaatsbaan op het plein.

Centrum: Oude Westen
In het Oude Westen, waar FC Zylyn sinds 2018 op verzoek van de sportregisseur, kleutersport aanbiedt op Speelcentrum Weena hebben 424
kinderen mee gedaan op de woensdagmiddag. Daarbij hebben we extra activiteiten op het gebied van sport en bewegen ondersteund zoals de
straatspeeldag en de opening van het speelseizoen.

Hoogvliet: Oudeland & Meeuwenplaat
FC Zylyn in het Oudeland is sinds 2104 actief. We organiseerden  in 2018 hier 160 activiteiten voor kinderen en tieners uit de buurt. Deze
activiteiten worden druk bezocht met een gemiddelde van 20 deelnemers per keer. Vanaf 2016 organiseren wij de sportactiviteiten samen met
buurtbewoners. Zij hebben een LSR-opleiding gehad en mogen assisteren bij deze activiteiten.
Op de Meeuwenplat waren wij actief op het plein van de Campus Hoogvliet waar wij Pauzesport organiseren voor de jongeren van het Einstein
College en de omliggende scholen. Pauzesport is een middel om de jongeren uit te dagen om te bewegen, van de stoel te komen om vervolgens
weer lekker fris de klas in te gaan. Wij boden gemiddeld 4 verschillende sporten per dag aan met een van  totaal 488 activiteiten per jaar. Totaal
9760 deelnemers per jaar. 

Crooswijk
In Crooswijk voerden wij FC Zylyn uit op en rond het Schuttersveld of in de Marnixzaal. In voorgaande jaren hebben wij fors geinvesteerd in goed
pedagogisch klimaat en  sport- en beweegklimaat. Het aantal sportdeelnemers is gegroeid naar 2500 unieke personen. Op deze plek waren wij toe
aan een volgende stap en nieuwe uitdaging: SportCampus Crooswjk.
FC Zylyn organiseerde op het Schuttersveld sport-en beweegaanbod in nauwe samenwerking met partners en sportaanbieders uit de wijk. In 2018
heeft FC Zylyn gekozen om te investeren in basketbal en buurtsport voor jeugd en jongeren uit de wijk. We hebben samen met partners een
Sportimpuls-aanvraag gedaan bij ZONMW en deze is gehonoreerd. Dit resulteerde in 2018 tot lancering van Sportcampus Crooswijk met als doel
meer sporters en sportverenigingen op Schuttersveld te krijgen. 
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FC ZYLYN 2018 (2)

Ondersteunen bewonersinitiatieven in de gebieden.
FC Zylyn ondersteunde bewoners bij het realiseren van sportieve ideeen. Wij hebben afgelopen jaar in Crooswijk Glow in the Dark sportdagen en
enkele basketbal toernooien georganiseerd op initiatief van jongeren. 
In Hoogvliet is een Urban Sportdag  georganiseerd en twee buurtsportdagen. Verder is er samengewerkt met het bewonersinitiatief
Zomervakantieland. De verwachting is dat de samenwerking in 2019 wordt voortgezet en uitgebreid.
In Cool is geinvesteerd in het mede mogelijk maken van diverse bewonersinitiatieven zoals een dansfeest.

Van RK Stoepranden naar NK Stoepranden in het Excelsiorstadion.
Het stoepranden is vier jaar geleden gestart met een Open Rotterdams Kampioenschap op initiatief van Thuis Op Straat (TOS). Inmiddels is het
stoepranden uitgegroeid tot een landelijke buitenspeel-en beweegdag van Jantje Beton. In 2018 vond het NK Stoepranden zelfs plaats in het
Excelsiorstadion. Er deden een kleine 1000 deelnemers uit alle windstreken mee. Het stoepranden is een succes en brengt mensen van jong tot oud
in beweging. Jantje Beton wilde het Stoepranden opnemen in hun jaarlijkse programma en daarom wordt in 2019 het stokje is definitief
doorgegeven aan Jantje Beton.

LSR (Leider Sportieve Recreatie)
Bij FC Zylyn leiden we jaarlijks nieuwe sportleiders in buurten op om met hen een sportprogramma te kunnen realiseren in hun buurt. De LSR-
opleiding is voor FC Zylyn de basis van een goed gedragen buurtsportvereniging. In een aantal gevallen is het voor de deelnemers een opstap naar
betaald werk op het plein of in de sport. In 2018 hebben 15 bewoners een LSR-diploma ontvangen. Dit diploma is een erkend diploma. 

FC Zylyn als leerwerkplek
FC Zylyn Hoogvliet is uitgegroeid tot leerwerkplek voor de jongeren uit de wijk die een tweede kans willen. Elk schooljaar begeleiden wij 4 tot 6
jongeren die een opleiding volgen met sport. Deze jongeren assisteren bij het begeleiden en organiseren van sportactiviteiten. 
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Smakelijke Moestuinen

De Smakelijke Moestuinen is een breed opgezet voedings- en leefstijl interventieprogramma gericht op kinderen van 1 tot 4 jaar in kinderopvang en
peuterspeelzalen. Op het kinderdagverblijf kweken de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen 16 soorten groenten in de moestuin en
deze worden met de groep geproefd. Ook worden verschillende activiteiten georganiseerd rondom groenten, zoals kleuren en knutselen met
groenten, gesprekjes over groenten en het behalen van een groente proefdiploma. Kinderen ervaren zo in een prettige, ontspannen omgeving en in
groepsverband hoe groenten groeien, ruiken en smaken.
Om de effectiviteit van het Smakelijke Moestuinen programma te verhogen, worden in het programma ook de ouders / verzorgers zo veel mogelijk
betrokken. Centrale middelen hiervoor zijn de toolbox en het digitale platform . Ook wordt er vanuit het kinderdagverblijf een interactieve
bijeenkomst georganiseerd voor de ouders, waarin zij informatie ontvangen over hoe ook thuis het eten van groente op een speelse manier
gestimuleerd kan worden.

In 2018 zijn ruim 135 locaties (met een bereik van ongeveer 5000 peuters) kinderopvang en peuterspeelzalen in het gehele land gestart met het
programma van de Smakelijke Moestuinen. (ongeveer 250 vierkante meter aan nieuwe, mininatuur reservaten). Door landelijke bijdragen vanuit
JOGG en Jong Leren Eten konden we fikse kortingen geven en waren de aanmeldingen fiks hoger dan in andere jaren zonder
kortingsmogelijkheden. Ook voor 2019 kunnen we kortingen aanbieden.

De VU Amsterdam heeft in 2018 het rapport ‘Impact van de “Smakelijke Moestuinen” op de attitude ten opzichte van groenten op
kinderdagverblijven: effecten en procesevaluatie.’ geschreven. Dit rapport is te lezen op: 
https://www.smakelijkemoestuinen.nl/2018/images/smakelijkemoestuinen/interndocs/rapport_vu_2018.pdf
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Groentuh

Door de activiteiten bij Ravottuh en Smakelijke Moestuinen, kregen wij steeds meer vragen van basisscholen om hen te ondersteunen bij het
vergroenen van het schoolplein, het doen van natuuractiviteiten op het plein en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Landelijk zien we die
trends ook bij JOGG, Jong Leren Eten en provincies. En omdat de veelal tijdelijke terreintjes van Ravottuh nu en in de toekomst steeds meer onder
druk komen te staan, hebben wij met de Stadstuinman het concept Groentuh ontwikkeld in 2018. 

Groentuh is een 2-jarig programma voor het basisonderwijs, waarbij het leren kweken en eten van verse groente centraal staan. Dat is hard nodig
want kinderen zitten volgens de Voedselconsumptiepeiling fors onder de aanbevolen hoeveelheid inname van groente per dag (4-8 jaar 100-150
gram, 9-12 jaar 150-200 gram, richtlijnen Voedingscentrum). Er wordt niet voor niks zoveel aandacht besteed aan de inname van groente. Er zitten
vele vitamines, mineralen en andere stoffen in die verder nergens voldoende in voorkomen, ook niet in fruit. Met gezond eten en een goede
eetopvoeding leg je een goede basis voor een gezond gewicht. 
Bij Groentuh vergroen(t)en wij een deel van het bestaande schoolplein (max. een are, 100M2) met houten moestuinbakken, natuurlijke elementen
en het planten van een uitgebalanceerde mix van eetbaar groen. De aanleg van Groentuh doen we in 3 dagen en daarbij helpen de kinderen mee.
Tijdens de duur van het programma krijgen scholen jaarlijks 2 keer ondersteuning van de hovenier op het gebied van beheer en onderhoud. En
wellicht is realisatie van de plek tevens de eerste stap richting verdere vergroening van het schoolplein. 
Groentuh heeft een educatief programma vol uitdagende activiteiten die op de plek uitgevoerd worden. Dit kan of door docenten gedaan (middels
een train-de-traniner-training) worden of door de mensen van Groentuh: de Groentuhmannen of Groentuhvrouwen. In het programma leren
kinderen over het kweken van verse groenten en aanverwante onderwerpen uit de natuur op basis van de principes van onderzoekend leren. In het
educatieve pakket zitten alle materialen die nodig zijn om het programma uit te voeren, geleverd in Groentuhkisten: zadenpakketjes, schepjes, loep-
potjes, Groentuhdiploma’s, boekje over hoe te zaaien en kweken, vogelnetjes, kweekkasje, zakmessen, kookspullen etc. 

In 2019 willen wij in Rotterdam en omgeving 5 scholen met het programma Groentuh starten en in Venlo 1 school.
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Hoog Koeture

Het is geen nieuws dat er een groep kinderen is in de stad die dagelijks te maken hebben met de effecten van armoede. Armoede is een wicked
problem. Bij BuurtLAB ontmoeten wij regelmatig bewoners die goede ideeen hebben, actief een bijdrage willen leveren in hun buurt, een
ondernemende houding hebben. Wij zien die mensen, hun ideeen en energie als vertrekpunt om tot verschillende aanpakken/plannen te komen om
de effecten van armoede bij kinderen te bestrijden. Vaak zijn het bewoners die zelf met de effecten armoede te maken hebben (of gehad), een
breed sociaal netwerk in de buurt hebben en de schouders eronder willen zetten. 

In Hoogvliet kwam op de Ravottuhplek aan de Othelloweg tijdens het doen van activiteiten het gesprek op armoede in de buurt. Een aantal
moeders zamelden tweedehands kinderkleding in en zorgden dat het bij die kinderen terecht kwam, die het hard nodig hebben. Met deze moeders
ontwikkelden wij Hoog Koeture, waarbij wij in ons eigen netwerk de beste tweedehands kinderkleding inzamelden bij diverse serviceclubs. Op de
bassischool organiseerden de moeders een aantal Hoog Koeture kledingmarkten. Deze werden druk bezocht.

In 2018 kwam Hoog Koeture onder druk te staan omdat de school nieuwe leiding kreeg en er geen plek te vinden was in het pand waar de kleding
opgeslagen en bewaard kon worden. De vraag naar de beste tweedehands kinderkleding blijft wel. 
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Proef, BuurtLAB Bus
In vroegere tijden was SRV-wagen is een kleine rijdende supermarkt. De naam staat voor 'Samen Rationeel Verkopen’. Later gaf men voor dat het
ging om de eerste drie medeklinkers uit het woord 'SeRVice’. 
Door de SRV-wagen was men zichtbaar aanwezig in dorpen, buurten. Men bracht de koopwaar de straat in tot aan de voordeur. Door de SRV
kwamen bewoners naar buiten en ontmoetten elkaar in en bij de wagen. De SRV-man kende een groot deel van het netwerk in het dorp of buurt.
Eigenlijk was de SRV-wagen veel meer dan alleen een rijdende supermarkt. 

BuurtLAB heeft een SRV-wagen waarmee wij al jaren onder de titel Proef langs pleintjes trekken en op basis van Verdunde Ernst activiteiten doen,
signalen ‘vangen’ en ideeen opdoen: tijdens het doen je hart luchten. Afgelopen jaar trokken we langs 10 verschillende plekken in het gebied
Alexander van Rotterdam. Iedere plek bezochten we gemiddeld 4 weken en kwamen ook twee andere momenten in de week terug voor het doen
van activiteiten.

Met de SRV zijn we zichtbaar, aanwezig en aanspreekbaar. Iets dat heden ten dage gemist wordt door bewoners en ervaren het als ‘er is niets meer
voor en in onze buurt’. Naast professionals op de ‘werkvloer’, zijn wij met enige regelmaat ook woordvoerders. Dat betekent ook
verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat juist deze burgers niet tussen wal en schip raken. 

De uitvoering vindt steeds plaats in wisselende maatschappelijke omstandigheden. Voor beleidsbepalers is dat vaak een lastig gegeven. Om in
wisselende omstandigheden professioneel te kunnen handelen is ruimte nodig. En die ruimte lijkt de laatste decennia steeds meer ingeperkt door
introductie van marktwerking en aanbesteding (1). Als professionals op de werkvloer zullen we die ruimte moeten ‘heroveren’. 

Professionals hebben vaak zicht op de werkelijkheid waarin burgers leven. Burgers die vernieuwende ideeen hebben en initiatieven nemen en
waarbij de SRV van BuurtLAB me werkt, helpt en trekt om rond deze initiatieven een goed hek te zetten. 

1. Groter denken, kleiner doen. Een oproep. Auteur: Herman Tjeenk Willink, 2019.
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Organisatie Stichting BuurtLAB & Ravottuh

Sinds 2007 heeft Stichting BuurtLAB een bestuur (onbezoldigd). Stichting Ravottuh (later ontstaan) heeft hetzelfde bestuur als BuurtLAB. Voor beide
stichtingen geldt dat het bestuur 4-5 keer per jaar bij elkaar komt en vergadert. Het bestuur bestond in 2018 uit:

Voorzitter- H. Hazenak
Secretaris- A. de Rooij
Penningmeester- C. Olivers

Het bestuur opereert in de praktijk als een raad van toezicht en wil daarom in 2019 de overstap maken naar dit model. Ook wordt de discussie
gevoerd of het voeren van 2 stichtingen wel zo handig en simpel is als aanvankelijk de gedachte was. Moeten we niet terug naar 1 stichting met
daarin verschillende labels, interventies, merken. In 2019 wordt deze discussie verder gevoerd en afhankelijk van de uitkomsten worden deze in
2020 geeffectueerd.
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