Verslag algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Vondelpark
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1. Welkom en opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda
De voorzitter wil vóór de bespreking van punt 3, Presentatie Vondelparkonderzoek, een punt
2b toevoegen: Presentatie nieuwe website. Monique Fransen zal daarover een inleiding
houden. Met deze toevoeging stelt de vergadering de voorgestelde agenda vast. De heer Van
den Hout geeft aan dat hij wel de notulen van de algemene ledenvergadering van 24
november jongstleden op de website heeft gevonden, maar niet het inhoudelijk jaarverslag
2011. De heer Kienhuis geeft aan dat het inhoudelijk jaarverslag wel op de website stond. Met
de invoering van de nieuwe website hoopt hij dat dergelijke zoekproblemen tot het verleden
behoren.
2a. De nieuwe website.
Mevrouw Fransen houdt een presentatie over de nieuwe website. Het bestuur wil dat de
Vereniging op 1 juni ‘live’ gaan met haar website. Het vindt de huidige website
ontoegankelijk en hoopt de nieuwe website toegankelijker te maken voor de leden. Daarnaast
wil het bestuur mensen via deze website uitnodigen om actief met andere belangstellenden te
communiceren. De website moet een portaal worden voor mensen die iets willen weten over
het Vondelpark. Nu is er een digitale website, een nieuwsbrief en de Facebookpagina. De
naam van de nieuwe site wordt: vriendenvanhetvondelpark.nl. De eerstvolgende nieuwsbrief
zal worden gebruikt om alles over de site onder de aandacht van de leden te brengen. Het
bestuur wil op de site vooral ook een beeld geven van het park, onder meer door er foto’s op
te plaatsen. Er komen verschillende rubrieken, waaronder een rubriek bibliotheek en een
rubriek huisregels. Met de website hoopt het bestuur ook een stap te zetten om meer mensen
meer van het Vondelpark te laten begrijpen.
Een lid vraagt hoeveel leden de Vereniging telt. Dit zijn er momenteel ongeveer 800.
Een lid meldt dat de Parkflits niet meer bestaat. Daar komt de nieuwe nieuwsbrief website
voor in de plaats, geheten Vondelnieuws. Deze nieuwsbrief is te ontvangen via e mail en komt
ook op de website.
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De heer Kropveld meldt de website al te hebben gezien. Als punt van kritiek brengt hij naar
voren dat er nooit e-mailadressen onversleuteld op een site moeten worden gezet. Voorts
vindt hij het verwarrend als gebruik wordt gemaakt van vier media. Het bestuur moet volgens
hem een keuze maken.
3. Presentatie Vondelparkonderzoek
De heer Kienhuis houdt een presentatie over het Vondelparkonderzoek, waarvoor het bestuur
opdracht heeft gegeven. Voorafgaand aan zijn presentatie stelt hij de bestuursleden van de
Vereniging voor.
De heer Kienhuis wil niet alleen bij leden, maar ook bij Amsterdammers die het Vondelpark
gebruiken, onderzoeken welk beeld zij van het Vondelpark hebben. Mede aan de hand
daarvan wil hij bekijken welke punten in de komende tijd van belang zijn voor het
Vondelpark. In zijn inleiding brengt hij onder meer naar voren dat hij er zich sterk voor wil
maken dat fietsers voorzichtiger gaan rijden in het Vondelpark. Dit zal eerst nog in het
bestuur besproken worden maar graag peilt hij de mening van de aanwezigen. Een lid merkt
op dat de regeling voor fietsers momenteel een janboel is. Volgens de heer Kienhuis is dit een
belangrijk discussiepunt, waar de leden van de Vereniging het zeker over moeten hebben.
De heer Kienhuis geeft aan dat de bezoekers weliswaar trots zijn op het park, maar dat er
slechts weinig Amsterdammers zijn die er iets voor willen doen. Volgens hem komt dit
doordat de meeste Amsterdammers maar weinig weten over het park en doordat zij zich er
niet van bewust zijn dat zij iets voor het park kunnen doen. Mensen beseffen niet dat zij ook
anders over het park kunnen denken en dat zij er iets voor kunnen doen. Onder
Amsterdammers heeft het Vondelpark een buitengewoon goed imago, maar er zijn punten die
kunnen worden verbeterd. Iedere bezoeker heeft zijn eigen reden om naar het Vondelpark te
gaan. Veel mensen zoeken er iets anders dan de oase van rust die de Verenigingsleden er
zoeken. Het bestuur moet zich daarom buigen over de vraag voor welke Amsterdammers de
Vereniging er eigenlijk is. Ook dat is een discussiepunt voor de Vereniging.
De heer Kienhuis wijst erop dat er momenteel goed wordt gehandhaafd in het park, wat een
merkbaar effect heeft. De Amsterdammers vinden dit heel belangrijk. Daarmee heeft de
Vereniging echt iets bereikt.
De conclusie is dat bezoekers weliswaar trots op het park zijn, maar dat zij er geen bijdrage
aan willen leveren. Het bestuur vindt dat de bezoekers moet worden geleerd om het er voor
iedereen zo aangenaam mogelijk te houden. Bezoekers zouden ook actief een bijdrage moeten
leveren aan het park, maar zij weten vaak niet hoe zij dit kunnen. Daarom zou bij het publiek
onder de aandacht moeten worden gebracht dat zij iets voor het park kunnen doen. Daarmee
zou het gedrag van bezoekers kunnen worden veranderd. Daarin ligt volgens het bestuur een
kans.
Als leden ideeën hebben over hoe de betrokkenheid van bezoekers bij het park kan worden
verhoogd, dan hoort het bestuur dit graag. De ambitie van het bestuur is om tot een vereniging
van vijfduizend leden te komen. Daarmee heeft het vijfduizend mensen die het actief bij het
park kan betrekken.
4. Discussie over de uitkomsten van het Vondelparkonderzoek
De heer Kienhuis vraagt of de leden de uitkomsten van het onderzoek herkennen. De heer
Janssen geeft aan dat er mensen zijn die het Vondelpark alleen op bepaalde tijden bezoeken.
Daardoor ontstaat op die tijden een vertekend beeld.
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Een lid merkt op dat het hem heel gemakkelijk afgaat om nieuwe vrienden voor het park te
werven. Misschien is het goed als leden flyers hebben die zij onder hun kennissen kunnen
verspreiden.
De heer Janssen geeft aan dat het ook goed kan zijn om de media te benaderen om
gebeurtenissen in het park te verslaan. Een ander lid geeft aan dat er misschien ook
persconferenties kunnen worden georganiseerd.
Een lid wijst erop dat er bekendheid kan worden gegeven aan de verschillende mogelijkheden
van vrijwilligerswerk. Een ander lid geeft aan dat het goed kan zijn om mensen bekend te
maken met het beheer van het park.
Een lid geeft aan dat de Vereniging er net als veel andere verenigingen moeite mee heeft om
het verenigingsleven levend te houden. Hij wil duidelijker zien wat de goede dingen in het
Vondelpark zijn. Die zouden bekender moeten worden. Mensen hebben het verhaal daarover
nodig: hoe leuk en fantastisch het Vondelpark is! Het zou goed zijn als ambassadeurs hun
betrokkenheid bij het park laten zien.
Liesbeth Dullaert vindt het moeilijk om mensen aan te zetten om echt actief te worden voor
het park. Zij denkt dat de Vereniging daarom moet beginnen met kleine activiteiten. Voorts
acht zij het van belang om aan het imago van het park te werken, bijvoorbeeld door het park
schoon te houden. Het is geen goede zaak als bezoekers niets voor een park willen doen
omdat het zo vuil is. Zij merkt hoe het wordt gewaardeerd dat het park nu schoon is. Zij heeft
zelf veel moeite met intimiderend gedrag van scooterrijders. Nu zou de Vereniging de fietsers
nog mee moeten krijgen. Fietsers zouden zich meer moeten aanpassen aan de voetgangers.
Daarvoor heeft ook de politie een rol.
De heer Kienhuis rondt het punt af met het voorstel om eens met een groep mensen bij elkaar
te komen om hierover van gedachten te wisselen. De betrokkenheid van leden is volgens hem
van groot belang. Mevrouw Fentener van Vlissingen wil dit op de site te zetten en er ook
bekendheid aan geven op Facebook.
De heer Verdenius meldt dat de Vereniging deze zaal waarschijnlijk voor het laatst gebruikt.
Er is een initiatief om hem open te houden en daarmee steun te geven aan dit wijkcentrum, dat
zalen openstelt voor vergaderingen van verenigingen als de Vereniging Vrienden van het
Vondelpark. Hij stelt voor om daarmee steun te geven aan een dergelijk buurtcentrum in deze
buurt.
5. Notulen buitengewone algemene ledenvergadering d.d. 24 november 2011
De vergadering stelt het verslag van de algemene ledenvergadering van 24 november
jongstleden zonder wijzigingen en zonder aanvullingen vast.
6. Bestuurswisselingen
Sven Pinck heeft zich gekandideerd voor de functie van secretaris. Hij woont inmiddels ruim
20 jaar in Amsterdam. Hij is altijd met het Vondelpark in aanraking gekomen. Hij houdt van
het park.Hij maakt er gebruik van en wil er nu ook iets voor doen. Hij heeft een dochter die
binnenkort drie jaar wordt. Het wordt dan de derde keer dat hij haar verjaardag in het
Vondelpark zal vieren. Elke keer weer geniet hij ervan om met zijn dochter in het Vondelpark
te zijn, wat een van de redenen is om iets voor het Vondelpark terug te doen. Hij werkt in het
personeelswerk en vervult daarin ook een bestuursfunctie. Alles wat hij in dat bestuurswerk
doet, doet hij vrijwillig, maar hij ervaart het niet als vrijblijvend. Hij wil nu een actieve
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bijdrage gaan leveren als secretaris van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark. De
vergadering verkiest de heer Pinck bij acclamatie tot bestuurssecretaris. Gefeliciteerd!
De voorzitter meldt dat Rik Verdenius nu geen secretaris ad interim meer is.
7. Financieel jaarverslag 2011, benoeming kascommissie
Het financieel jaarverslag 2011
Het jaarverslag is nog niet goedgekeurd door de kascommissie. Het is dus nog een concept.
De aanvullende donaties van de leden zijn sterk afgenomen. Op die post is de Vereniging
teruggevallen. De Vereniging heeft zich meer ingespannen om nieuwe leden te werven. Daar
zijn extra gelden aan besteed. Samen met de horeca zullen de Z-cards worden uitgereikt.
Bij de leden is goed overgekomen dat de contributie voortaan vijftien euro is.
De Vereniging heeft zich ingezet om de gezichtsbepalende bomen te promoten. De heer
Kienhuis is blij dat de vereniging daarvoor 35.000 euro kan overmaken aan het stadsdeel.
Het bestuur laat een woord van dank uitgaan aan de heer Gravemaker.
Zo gauw de kascommissie het verslag heeft goedgekeurd, zal het op de website worden
geplaatst.
De Vereniging staat er goed voor. Nu gaat er echter wel veel geld weg voor het 100
Bomenplan. Het bestuur streeft ernaar om in de toekomst het eigen vermogen groot genoeg te
houden voor noodzakelijke onverwachte uitgaven, en niet meer een zo grote uitgave te
plannen als in het 100 Bomenplan.
Kascommissie
De heer Kienhuis zoekt twee leden voor de kascommissie. Het doel is te controleren of er een
gezond financieel-economisch beleid wordt gevoerd. De heer Sitters, de heer Fikke en de heer
Reijnders Folmer melden zich er voor aan.
8. Inhoudelijk jaarverslag 2011
De heer Verdenius merkt op dat het inhoudelijk jaarverslag op de website staat. Hij heeft het
verslag beknopt gehouden. Hij heeft er niets in opgenomen over het 100 Bomenplan. Dat zal
hij nog doen. De heer Verdenius gaat verder in op het jaarverslag. Verschillende verzoeken
aan fondsen om gelden zijn afgewezen, omdat de Vereniging zelf geen eigenaar van het park
is. De winst van de actie is dat het bestuur de fondsen heeft leren kennen. Er is een
ledenenquête uitgevoerd om te onderzoeken welke media de leden gebruiken.
De belangrijkste ontwikkelingen hebben zich na het verslagjaar afgespeeld. In maart van dit
jaar was er een bedrijvenconferentie. De bedrijven is gevraagd om een bijdrage te leveren op
de drukke dagen in het park. Mensen die daaraan meedoen zijn herkenbaar aan een armband
die zij dragen. Op deze bedrijvenconferentie zijn meer dan twintig bedrijven afgekomen die
bereid zijn om een bijdrage te gaan leveren, onder meer Albert Heijn en Stayokay. Op
Koninginnedag had Albert Heijn een geslaagde actie: het uitdelen van vuilniszakken, die
gevuld werden ingezameld. Het park was na Koninginnedag beduidend schoner dan andere
jaren.
De heer Verdenius vraagt de leden of zij tijdens de pinksterdagen in het park willen komen
om vuilniszakken uit te delen. Mevrouw Fentener van Vlissingen vraagt of dit vooral tussen
vijf en zeven uur ’s avonds zou kunnen gebeuren. Eén lid meldt zich hiervoor aan. Men kan
zich ook nog via de website opgeven. De voorzitter en de heer Kienhuis melden dat zij dit
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eerder hebben gedaan en dat het zeer dankbaar werk was. Mevrouw Fentener van Vlissingen
meldt dat het stadsdeel op 20 juni voor mensen die de zakken uitdelen, een cursus
gastheerschap organiseert om dit op een goede manier te doen.
Een lid meldt de vorige algemene ledenvergadering boos te zijn geweest, omdat er geen
jaarverslag was. De voorzitter meldt dat dit er wel was, het is alleen niet meegegaan met de
uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Dit lid meldt verder dat de periode van het
jaarverslag, anderhalf jaar, vreemd is. Een bestuurslid geeft aan dat dit komt omdat het
bestuur het inhoudelijk jaarverslag wil laten samenlopen met het financieel jaarverslag. Dat is
logischer en de leden stemmen in met deze redenering.
9. Begroting 2012
Vorig jaar is het aantal leden van de Vereniging met 10% gegroeid. Het bestuur hoopt dat het
ledental dit jaar groeit met 20%. Er zullen dit jaar behalve brieven met een verzoek om
contributie te voldoen, ook herinneringsbrieven worden gestuurd. De Vereniging heeft 500
euro gereserveerd voor de digitale nieuwsbrief. Voorts heeft zij 1000 euro gereserveerd voor
vrijwilligerscoördinatie. Daarvoor moet nog een detailbegroting worden gemaakt.
Een lid wijst op de post Donaties Derden, waarop een hoog bedrag wordt genoemd. Hij vraagt
of het genoemde bedrag van 4300 euro niet erg hoog is. De heer Kienhuis meldt dat een
commerciële partij een groot bedrag heeft gedoneerd.
Het bestuur richt zich erop om zoveel mogelijk contributies te innen, ook door herinneringen
te sturen. Als iemand niet betaalt, betekent dit niet dat het lidmaatschap stopt. Het bestuur
probeert zoveel mogelijk mensen bij het werk van de Vereniging te betrekken.
10. Samenwerking met Stichting Hart voor het Vondelpark
De doelstelling van Stichting Hart was aanvankelijk om privaat geld binnen te halen voor de
renovatie van het park In de Stichting Hart voor het Vondelpark zitten momenteel raadsleden
van stadsdeel Zuid. Deze stichting heeft de mogelijkheid particulier geld van mensen en
organisaties te innen en het uit te geven aan voorzieningen voor het Vondelpark, bijvoorbeeld
aan bankjes in het park. De voorzitter meldt dat deze stichting administratief nodig is om het
ingezamelde geld bij het stadsdeel te krijgen. in te zamelen. Deze stichting doet dat heel goed.
Omdat de Stichting en de Vereniging Vrienden veelal dezelfde doelstelling hebben, heeft de
Vereniging de samenwerking opgezocht, vooral nu zij streeft naar conservancy. Momenteel
kijkt het bestuur hoe de samenwerking er uit kan zien en hoe de gezamenlijke belangen zo
kunnen worden verdedigd dat de Vereniging niet het gevaar loopt zijn identiteit te verliezen..
Het bestuur wil de volgende keer uitleggen hoe het momenteel gaat met het organiseren van
deze samenwerking.
11. Rondvraag en sluiting
Mervrouw Fentener van Vlissingen geeft een terugkoppeling van de stadsdeelcampagne. Op
alle velden ligt vuilnis geconcentreerd bij de containers. Een probleemveld is het veld rond
het Vondelbeeld. Daar zitten gebruikers die zich anders gedragen dan gebruikers in de andere
delen van het park. Het is moeilijk om deze groep aan te spreken. De politie zet daar vlakbij
een unit, om goed te kunnen handhaven. Dat is een eerste bevinding van deze warme dagen.
Het is heel duidelijk herkenbaar.
Mevrouw Dullaert vraagt naar onderwerpen waarover geïnteresseerde leden verder zouden
moeten denken. De heer Kienhuis geeft aan dat dit de fietsers en de scooters zouden kunnen
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zijn. Het bestuur gaat van gedachten wisselen met de leden in een aparte bijeenkomst hoe
daarvoor een goede regeling kan komen.
De heer Reijnders Folmer wijst op een gedicht van erelid Judith Hertzberg met het beroemde
motto over het Vondelpark als “een oase van rust”. De Vereniging zou echter moeten denken
aan een aanvullend motto en niet meer alleen aan “een oase van rust”. Het zou een motto
moeten zijn dat de zorgen van de Vereniging weergeeft, maar dat mensen ook aanspreekt. Het
bestuur zegt toe dit punt te zullen bespreken en er later op terug te komen.
De heer Homburg geeft aan dat hij heeft aangeboden om als coördinator vrijwilligerswerk aan
de slag te gaan. Hij hoopt een wending te geven aan de negatieve aspecten in het park .
Een lid herinnert eraan dat er een wifi zou komen. Mevrouw Fentener van Vlissingen geeft
aan dat dit voor de zomer gerealiseerd zou moeten worden. De plannen liggen er, maar het is
nog niet zeker of het doorgaat.
Een lid vraagt of de Vereniging contact heeft met iemand die in het voormalige Filmmuseum
zit. Het bestuur geeft aan dat het zeker in gesprek zal gaan met de huidige gebruiker van het
voormalige Filmmuseum.
Een lid wijst erop dat er vroeger bij de ingangen van het park doolhofhekjes waren. Zouden
die niet terug moeten komen, opdat fietsers moeten afstappen voordat zij het park in komen?
Zij zal dit punt in de te vormen commissie naar voren brengen. Hierop is gereageerd dat de
hekjes zijn weggehaald voor betere rolstoeltoegang.
De voorzitter sluit de vergadering. Zij bedankt de bestuurders voor hun bijdragen.
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