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Jaarverslag	2016	

MiNC organiseert onder de naam MiNC-café viermaal per jaar een edutainmentcafé in de 
Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Dit zijn informatieve avonden waarbij diverse 
duurzaamheids-onderwerpen aan bod komen, die te relateren zijn aan de MINC-thema’s en 
in meer of mindere mate verbonden zijn met ’s-Hertogenbosch en haar omgeving. MiNC 
staat voor Milieu, innovatie, Natuur en Creativiteit. 

De onderwerpen kunnen op diverse manieren aan bod komen, zoals een mini-hoorcolleges, 
presentatie, elevator pitch, interviews en debat. De sprekers kunnen een bedrijf, politieke 
partij, een overheid of een eigen initiatief vertegenwoordigen.  

De MiNC-café’s zijn afgestemd op een breed publiek: ‘van student tot gepensioneerde’. 
Onze inschatting is dat er op een MiNC-café ruim 100 personen in het publiek aanwezig zijn. 

De informatieve onderwerpen worden afgewisseld met muziek en soms ook met een andere 
vorm van amusement, zoals een column. Voor de muzikale omlijsting doen we een beroep 
op opkomend talent. 

Organisatie van MiNC 

MiNC is een stichting van vrijwilligers, die verdeeld zijn in een bestuur en een redactie. Het 
bestuur is een bestuur op afstand met een raadgevende en controlerende functie. Het 
bestuur bestaat uit 6 leden, waarvan Jetty Eugster de voorzitter is. 

De organisatie van de MiNC-cafés ligt in handen van de redactie. Het redactieteam bestond 
in 2015 uit 9 personen. Geert Verbruggen is voorzitter van de redactie. 

Programmering 

In 2016 zijn vier MiNC-café’s georganiseerd: 

- 21 maart, 35ste editie 
- 21 juni, 36ste editie 
- 19 september, 37ste editie 
- 12 december, 38ste editie 

Een korte beschrijving van de programma’s van deze MiNC-cafés zijn in bijlage 1 
opgenomen. De avonden werden goed bezocht. Bij elk MiNC-café konden we rekenen op 
ruim 100 personen als publiek.  

Communicatie 

MiNC streeft naar een optimale berichtgeving over haar activiteiten. Voor de communicatie 
over de MiNC-café’s worden diverse kanalen benut: de eigen website, website van 
Verkadefabriek, persbericht naar diverse media en specifieke doelgroepen, mailing naar 
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vaste bezoekers, facebook, twitter, en voor de speciale editie in december is ook een poster 
op diverse locaties opgehangen.  

De eigen website vormt de basis van de communicatie. Hierop staat de aankondiging van 
een nieuw MiNC-cafe pontificaal weergegeven, zijn de sponsors opgesomd en worden 
tevens foto’s, gepubliceerd. De website kan ook een loket voor toenadering zijn; Op de 
website kan men zich namelijk aanmelden voor de mailinglijst van aankondigingen en is het 
mogelijk om een contactformulier in te vullen.  

Media-aandacht 

Dit jaar kreeg MiNC ook veel aandacht in huis-aan-huis-bladen en het Brabants Dagblad.  

Financiering 

Voor de financiering is MiNC afhankelijk van subsidie van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
en sponsoren. Aan sprekers die een grote profit organisatie vertegenwoordigen wordt 
gevraagd een vrijwillige financiele bijdrage te leveren. De afgelopen jaren blijkt dat het 
gebaar van een financiele bijdrage ook door de grotere bedrijven niet makkelijk gemaakt kan 
worden. Het resultaat is dat het aantal sponsoren en daarmee het sponsorgeld beperkt is. In 
2016 was alleen Dhr. Van Bennekom sponsor van MiNC. Daarnaast zijn er prijsafspraken 
met de Verkadefabriek over de huur van zaal, technische voorzieningen en de inzet van 
technici. In 2016 heeft MiNC de ANBI-status verkregen. 
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Bijlage 1:   Programma’s van MiNC-café’s 2016 

UITNODIGING 35e MINC-CAFÉ 

Maandagavond 21 maart bent u van harte welkom bij het MiNC-café in de Verkadefabriek. 

Zoals gebruikelijk brengen MiNC-presentatoren Frank Finkers en Rob de Vrind u op de 

hoogte van de laatste actualiteiten op het gebied van duurzaamheid en milieu. 

 

GEEN VERSPILLING IN HET MINC-CAFÉ 

In het kader van het Jeroen Bosch-jaar besteedt het MiNC-café op 21 maart aandacht aan één 

van de zeven hoofdzonden, Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht). 

Jaarlijks wordt er per persoon zo'n 50 kilo aan voedsel weggegooid. 

Dat getal moet drastisch omlaag, vindt Bob Hutten van de Verspillingsfabiek in Veghel. Hij 

komt vertellen over zijn duurzame cateringconcept. Binnenkort gaat de Verspillingsfabriek op 

volle toeren draaien. 

Ook De Conceptenbouwers zetten zich in tegen verspilling. Ze zijn de aanjagers van lokale en 

circulaire economie. Kirsti Pol legt uit hoe ze dat aanpakken. 

 

OP BRANDSTOF 2.0 

Rijden we binnenkort op een andere brandstof dan benzine? Mierenzuur misschien? Team 

FAST (Formic Acid Sustainable Transportation) denkt van wel. Marvin Tiemessen en Tim van 

Lohuizen, studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, geven uitleg en nemen hun 

schaalmodel mee. 

Zie deze bijzondere link: http://www.teamfast.nl. 

EUROPESE GROENE HOOFDSTAD 

Vorig jaar haalde ’s-Hertogenbosch de finale van European Green Capital 2017. 

Ook in 2018 wil de stad weer meedingen naar de titel. De gemeente komt vertellen 

over de kansen. 

 

GROENTEKIST 

Drie mensen houden een pitch op de groentekist. 

 

MUZIEK 

Singer-songwriter Jordy Sanchez zingt liedjes die bij de avond passen. 
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UITNODIGING 36e MINC-CAFÉ 

Maandagavond 21 juni bent u van harte welkom bij het MiNC-café in de Verkadefabriek. 

Zoals gebruikelijk brengen MiNC-presentatoren Frank Finkers en Rob de Vrind u op de 

hoogte van de laatste actualiteiten op het gebied van duurzaamheid en milieu. 

 

EEN BETERE BODEM 

In het 36e MiNC-café op 20 juni gaat Pius Floris (directeur van Plant Health Cure) met de zaal in 

discussie over “Bodembiologie versus kunstmest: waarom we beter af zijn met duurzame 

landbouw”. Hij heeft een bijzondere techniek ontwikkeld om de bodem vruchtbaar te maken en te 

voorzien van water. 

 

EEN NIEUWE WATERZUIVERING 

Bij Waterschap Aa & Maas gaat de waterzuivering op de schop. Er komen 

grote vergistingstanks die biogas gaan leveren waarop de voertuigen van de 

Afvalstoffendienst gaan rijden. Dat is beter voor de luchtkwaliteit. 

Ook Heineken krijgt een deel van het biogas. Daarbij wordt de zuivering mooier ingepast in het 

landschap. Dat en veel meer over de waterzuivering krijgt u op 20 juni te horen. 

WINNEND ONTWERP DUURZAME PRODUCTEN 

Studenten van het Koning Willem I College komen vertellen over hun avontuur bij de 

Designweek in Milaan met hun winnende ontwerpen van duurzame producten. Wie 

weet inspireert het u. 

 

VASTE ONDERDELEN 

Rob en Frank brengen u op de hoogte van de laatste actualiteiten; twee mensen 

houden een pitch op de groentekist. 

 

MUZIEK 

Merijn den Boer verzorgt de muziek. Het repertoire dat hij gaat opvoeren zijn liedjes 

geschreven door een vriend van hem in zijn studententijd, die op de plank zijn 

blijven liggen, maar eigenlijk zéér de moeite waard zijn om live gespeeld te worden. 
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UITNODIGING 37e MINC-CAFÉ 

Maandagavond 19 september bent u van harte welkom bij het MiNC-café in de 

Verkadefabriek. MiNC-presentatoren Frank Finkers en Rob de Vrind brengen u op de 

hoogte van de laatste actualiteiten op het gebied van duurzaamheid en milieu. 

 

ALTERNATIEVE WOONVORMEN 

In In de wijk de Rompert wordt sinds kort geëxperimenteerd met nieuwe vormen van duurzame 

woningbouw. Dit project heet Minitopia. Hierover komt één van de organisatoren vertellen, Rolf 

 van Boxmeer. 

Één van die woonvormen heet Tiny Housing. Een  Tiny House is een volledig uitgeruste, 

duurzaam gebouwde woning, met een oppervlakte niet groter dan 28 m2. Remko Boer, lid van 

het kernteam Tiny House 073, geeft een toelichting. 

Bouwbedrijf Heijmans heeft het project ONE opgezet: Het verplaatsbare huis voor 

eenpersoonshuishoudens. Heijmans geeft een korte impressie. 

Stelt u zich eens voor op een dergelijke kleine oppervlakte te wonen. Jeroen Clemens woont 

Sinds kort in een huisje van 2,5 x 4,5 meter en zal zijn ervaringen met ons delen. 

ALTERNATIEF GROENBEHEER 

Oók “tiny”: De Kleine Wildernis, een nieuw initiatief in het Westerpark van HAS 

Den Bosch en gemeente om op een kleine oppervlakte veel biodiversiteit te creëren. 

Wim Ruis van IVN Brabant begeleidt dit project en geeft ons uitleg. 

 

EUROPESE GROENE HOOFDSTAD 

Een delegatie uit ’s-Hertogenbosch bezocht in juni Ljubljana om de stad mee te laten 

dingen naar de titel “Green Capital of Europe 2018”. Een aantal initiatieven zal in dit 

MiNC-café de revue passeren. 

 

VASTE ONDERDELEN 

Rob en Frank brengen u op de hoogte van de laatste actualiteiten; drie mensen houden een pitch 

op de groentekist. 

 

MUZIEK 
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Wellicht heeft u hem op Theaterfestival Boulevard zien spelen: Vic Willems verzorgt de muzikale 

omlijsting.  

Vic Willems werd in december 2016 verkozen tot ‘Beste Singer/songwriter van Nederland 2016’. 

 

UITNODIGING 38e MINC-CAFÉ 

Maandagavond 12 december bent u van harte welkom bij het MiNC-café in de 

Verkadefabriek. Zoals gebruikelijk brengen Frank Finkers en Rob de Vrind u op de hoogte 

van de laatste actualiteiten op het gebied van duurzaamheid en milieu. 

 

Op 12 december 2015 werd in Parijs het Klimaatakkoord getekend. Marjan Minnesma en Liset 

Meddens waren daarbij aanwezig. Beiden komen in het MiNC-café vertellen hoe zij dat toen 

beleefd hebben en wat er een jaar na dato van gerealiseerd is. 

 

DE STAAT VERANTWOORDELIJK GESTELD 

Marjan Minnesma is directeur van Urgenda. Na een flinke wandeling naar Parijs om mee te 

onderhandelen over het Klimaatakkoord heeft haar organisatie samen met 900 mede-eisers een 

rechtszaak aangespannen tegen de Staat om meer maatregelen te nemen om 

klimaatverandering te voorkomen. Marjan vertelt hoe deze zaak werd aangespannen en 

gewonnen. Tevens de laatste stand van zaken. 

 

NIET MEER IN DE OLIE 

Liset Meddens is directeur van Fossielvrij NL. Haar organisatie pleit er met hulp van veel 

vrijwilligers voor om grote bedrijven en pensioenfondsen klimaatbewuster te maken. Liset laat 

behaalde resultaten zien in het MiNC-café. 

VASTE ONDERDELEN EN EEN OPROEP 

Frank en Rob brengen u op hoogte van de laatste actualiteiten en de avond wordt 

verder verrijkt met 3 supersnelle pitches op de groentekist: Michiel Roest, student 

Milieukunde van HAS Hogeschool, over het kweken van insecten op afvalstromen, 

Robert Buisman van de Dutch Innovation School 2.0 en Tjeerd van Tol over Groene 

Delta II (primeur!). 

Heeft u zelf een onderwerp dat u bij een volgend MiNC-café in twee minuten tijd 

graag bij ons onder de aandacht wilt brengen? Meld u aan op info@minc-
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denbosch.nl. 

 

MUZIEK 

Jazzmuzikant Guimar van der Weele verzorgt de intermezzo’s tussen de diverse presentaties. 


