Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Algemeen jaarverslag januari 2012 - 31 december 2012
Concept 1
Algemeen
Het vorige jaarverslag betrof de periode juni 2010- 31 december 2011. Dit jaarverslag omvat
de periode januari 2012- 31 december 2012, dus één kalenderjaar, omdat volgens de
statuten van de vereniging (art. 20) het jaarverslag behoort te gaan over het afgelopen
boekjaar, en dus over de zelfde periode als het financieel jaarverslag. Ook volgende
beleidsjaarverslagen zullen gaan over het afgelopen kalenderjaar.
Deze verslagperiode werd gekenmerkt door het 25 jarige lustrum van de Vereniging en een
verdere aanscherping van het gevoerde beleid. Kern daarvan is het verder vergroten van de
betrokkenheid van gebruikers, omwonende en overige belanghebbenden bij het park. We
hebben een nieuwe website opgezet, een digitale nieuwsbrief en zijn samen met het
stadsdeel een campagne opgestart om mensen te wijzen op het belang van een schoon en
aangenaam park voor iedereen. Daarnaast hebben we met succes een groot aantal
vrijwilligers weten te mobiliseren om het park schoon te helpen houden. Zo hebben meer dan
400 studenten zich hier actief voor ingezet als onderdeel van hun introductieprogramma.
In de verslagperiode vond een aantal wisselingen in het bestuur plaats:
• Hetty van Fentener van Vlissingen trad af als bestuurslid
Bij de ALV van 24 mei 2012 vonden de volgende bestuurswisselingen plaats:
• Sven Pinck trad per mei 2012 toe tot het bestuur als secretaris
• Rik Verdenius trad af als a.i. secretaris van het bestuur
Het bestuur vergaderde 2012 op:
• 9 februari
• 22 maart
• 19 april
• 7 juni
• 27 september
• 11 oktober
• 15 november
• 13 december
Vereniging Vrienden van het Vondelpark 25 jaar!
In 2012 bestond onze vereniging 25 jaar! Hier is in een openluchtconcert gehouden op 15 juli
voor onze leden in het Vondelpark en is er met oud- en ere-leden op 16 december een
kerstwandeling gehouden.
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Ontwikkeling bestuursplan 2011-2013
Het in 2011 opgestelde bestuursplan 2011-2013 is door het bestuur ook in 2012 voortgezet
en verder ingevuld. Er is frequenter overleg met betrokken partijen en in het vierde kwartaal
zijn wij gestart met structureel overleg met de parkbeheerder, samen met
vertegenwoordigers van de St Hart om dichter bij de dagelijkse gang van zaken in het park te
komen staan en dus beter in te kunnen spelen op de actualiteit.
Het bestuursplan is zoals bekend opgebouwd aan de hand van vier speerpunten :
- Intensievere communicatie over de waarde van het park, gebruiksregels, hoe
gebruikers bij kunnen dragen en betrokkenheid kunnen tonen.
- Ledengroei,
vooral
door
het
aantrekken
van
jongere
leden
en
bedrijfslidmaatschappen.
- Actieve bijdragen aan beheer van het park;aanvullende financiering en
het
organiseren van vrijwilligerswerk in het park op drie terreinen: gastheerschap en
rondleidingen, groenonderhoud, tegengaan van zwerfafval.
- Het ontwikkelen van een publiek-private samenwerkingsconstructie in partnerschap
met het stadsdeel Zuid/de gemeente met als voorbeeld de conservancy.
Eerder is al aangegeven dat we op het gebied van communicatie een nieuwe website
hebben neergezet, een digitale nieuwsbrief uitgeven, op Facebook actief zijn geworden en
een campagne zijn gestart samen met het stadsdeel. Misschien dat we wel iets teveel
hebben willen bereiken. De focus in 2013 zal liggen bij het kwalitatief uitbouwen van de
instrumenten die ons in contact brengen met de gebruikers en onze leden. Zo willen wij de
formule van de nieuwsbrief aanscherpen en daarvan ook de frequentie verbeteren. Alle
leden hebben ook een exemplaar van de Vondelkrant ontvangen. Gemaakt om het
lustrumjaar mee af te kunnen ronden en de start van een nieuwe jaarlijkse uitgave waarin de
Vereniging centraal staat.
We zijn maar heel beperkt gegroeid in het aantal leden, ook omdat we hier simpelweg te
weinig aandacht aan hebben besteed. Dit is uitgebreid in het bestuur geëvalueerd en naar
het goede voorbeeld van de vrijwilligerscoördinator (zie hieronder) is er ook een
wervingscoördinator gevonden. In 2013 zal met nieuwe energie worden gewerkt aan
ledenwerving.
Het vergroten van betrokkenheid en de praktische invulling van het begrip vriendschap krijgt
wel steeds meer resultaat. Zo is er een vrijwilligerscoördinator gevonden in de persoon van
Jennecke Stradmeijer. Zij heeft inmiddels al een groot aantal activiteiten succesvol weten op
te zetten, mobiliseert vrijwilligers en creëert steeds meer betrokkenheid. Het bestuur is
Jennecke hier zeer dankbaar voor en hoopt dat haar goede voorbeeld ons zal blijven
inspireren.
De werkgroep conservancy heeft in 2012 de basis gelegd voor de vorming van een nieuwe
samenwerking tussen verschillende belanghebbende partijen. We verwachten in 2013 hierop
te kunnen oogsten en de nieuwe samenwerking met het stadsdeel meer definitieve vorm te
geven. Het is een complex proces met vele haken en ogen maar het enthousiasme is hier
niet minder om gebleken. We ontvangen bijna wekelijks signalen van leden en andere
belanghebbenden dat we de juiste weg ingeslagen lijken te zijn.
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Doelstelling van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Een lustrumjaar vraagt ook om bezinning. Immers, zonder verleden geen toekomst. Daarom
ook hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd om vast te stellen of de doelstelling
van de vereniging nog “eigentijds” is en ons de komende jaren voldoende uit kan dagen.
Allereerst hebben we tijdens een bijzondere ledenvergadering op 16 december uitgebreid
gesproken over onze doelstellingen en daarna ook tijdens “de Kerstwandeling” met oud
bestuursleden en ereleden. De uitkomsten hiervan hebben het bestuur zeer geholpen bij het
stellen van nieuwe prioriteiten en een voorstel aan de Algemene ledenvergadering om de
doelstelling van de Vereniging aan te scherpen.
We willen nog meer benadrukken dat we staan voor een evenwichtig gebruik van het park en
er zijn voor alle gebruikers. We sluiten niemand uit terwijl we toch een duidelijk eigen visie
kunnen houden op het park.
De Vereniging in het nieuws!
In 2012 heeft de campagne Vondelpark Schoon! Aandacht gekregen in de verschillende
media, zoals AT5, Parool, Binnenlandsbestuur, etc en staan er op Youtube filpmjes (plan
Terra).
Daarnaast hebben wij in verschillende media aandacht gekregen voor het 100-bomenplan en
de onze lustrumactiviteiten.
Aandachtpunt is wel dat we in het afgelopen jaar misschien te weinig hebben
gecommuniceerd aan de media waar de Vereniging voor staat. Ook dit willen wij in 2013
duidelijk anders doen.
Vondelpark Schoon Campagne
In 2012 is de campagne opgezet om het Vondelpark schoner te maken. De campagne
bestaat voor een deel uit communicatie (de welbekende kabouter) en ook uit actieve
participatie. Bijvoorbeeld door aan bezoekers op drukke dagen vuilniszakken uit te delen.
Het bewustzijn te vergroten bij iedere bezoeker om afval zelf op te ruimen staat hierbij
centraal. Vele vrijwilligers hebben hier aan bijgedragen en dit is uiterst positief ontvangen bij
de gebruikers. Na een uitgebreide evaluatie zetten we het beleid met veel plezier ook 2013
voort.
StayOkay
StayOkay is onze facilitator geworden voor vergaderingen en ALV’s. Vanuit StayOkay is dit
aanbod gekomen om meer te willen doen voor haar directe omgeving.
Hans Houtman
Op 90-jarige leeftijd is mede-initiatiefnemer Hans Houtman overleden.
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