Verslag algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Datum: 12 november 2018
Locatie: Kitchen & Bar Vondelpark3, Vondelpark 3, Amsterdam
Aanwezig: Daniël Kropveld (voorzitter), Sven Pinck (secretaris), Ingeborg Stahl, Wouter Voskuijl,
Barend-Jan Steenman, Lidwien Verbeek, Irene Fewes-Visser, Pieter van den Hout, Audrey KühlerDostra, Simone Knijff, Olaf Paulus van Pauwvliet, Saskia van Es, Gé Meijer, Frank Holleman,
Marc Gravemaker, Peggy Brandon, Carine Wintermans, Ad van Vugt (penningmeester), Judith
Herzberg, Lidia van Oostveen, Theo Fikke, Liesbeth Ouwerkerk van Gils, Ineke van Wees, Daan
Aeijelts (aanwezig bij de rondvraag)
Afwezig met bericht: Vera Boon, DorkaTihanyi, Gemma van Agt, T. Hermans
Notulist: Pieter van den Hout
1. Opening en mededelingen
Interim-voorzitter Daniël Kropveld opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De andere
leden van het interim-bestuur, secretaris Sven Pinck en penningmeester Ad van Vugt, zijn ook
aanwezig. Het is de 31ste vergadering van de vereniging, die momenteel een moeilijke periode
doormaakt. Het bestuur wil dat er in de eerstvolgende algemene ledenvergadering een nieuw
bestuur wordt geïnstalleerd. Drie leden hebben zich gemeld om een nieuw bestuur te vormen. Zij
draaien de komende tijd mee met het interim-bestuur.
2. Vaststelling agenda
De vergadering stelt de voorgestelde agenda vast.
3. Notulen algemene ledenvergadering van 6 april 2018
Pagina 4, punt 8 (Vondelpark Manifest): een lid meldt dat zij het Vondelpark manifest niet heeft
gevonden. De voorzitter meldt dat het op het internet in ieder geval kan worden gevonden.
De vergadering stelt het verslag vast.
4. Voordragen van nieuwe bestuursleden: Lidwien, Wouter, Saskia
De voorzitter meldt dat een van de taken van het interim-bestuur is om kandidaten te zoeken voor
een nieuw bestuur. Het bestuur heeft drie leden gevonden die zich graag als bestuurslid van de
vereniging voor het park willen inzetten. Zij zijn aanwezig en stellen zich voor.
Saskia van Es is vijftig jaar. Na ouderraadslid te zijn geweest op een school, vindt zij het leuk om
heel ander vrijwilligerswerk te gaan doen. Zij wil actief worden voor het park, vooral omdat natuur
aansluit bij haar achtergrond, zij is opgegroeid in een natuurminnend gezin.
Lidwien Verbeek woont al 35 jaar aan het Vondelpark en kijkt er op uit. Haar kinderen hebben er
vroeger gespeeld. Zij heeft een moes- en plantentuin. Er zouden volgens haar veel meer planten in
het Vondelpark moeten komen. Zij heeft als directeur gewerkt bij verschillende zorginstellingen.
Twee jaar geleden realiseerde zij zich dat zij veel aan het park te danken heeft. Nu stelt zij zich
daarom graag beschikbaar voor het bestuur. Zij heeft veel ervaring in het aansturen van organisaties.
Wouter Voskuijl is 42 jaar. Hij woont aan het Vondelpark, volgens hem een van de mooiste parken
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van de wereld. Hij komt er graag, zijn kinderen spelen er. Hij vindt het heerlijk dat er niet meer
gebarbecued wordt. Daar het erg druk wordt in het park, wil hij graag meedenken hoe alles er in
goede banen kan worden geleid.
Voor de functie van administrateur voor het bestuur en de vereniging heeft Berend-Jan Steenman
zich opgeworpen.
De bedoeling is dat de drie voorgestelde bestuursleden onderling afspreken wie van hen secretaris
en wie penningmeester wordt. In de volgende algemene ledenvergadering kiezen de leden de
voorzitter.
Het huidige interim-bestuur gaat door met zijn werk tot de volgende algemene ledenvergadering. In
die vergadering vindt de overdracht plaats. De komende tijd worden de kandidaten ingewerkt. Het
interim-bestuur zal hen voorstellen aan de stakeholders van het park. Het interim-bestuur zal met
hen een parkschouw houden, waarbij ook de leden worden uitgenodigd.
De voorzitter vraagt de leden of die akkoord kunnen gaan met het bestuursvoorstel om Saskia van
Es, Lidwien Verbeek en Wouter Voskuijl voor het bestuur te kandideren en Berend-Jan Steenman
voor de functie van administrateur.
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met het bestuursvoorstel.
De voorzitter is blij dat als de drie kandidaten worden geïnstalleerd het een gemêleerd bestuur zal
zijn: twee vrouwen en een man, verspreid wonend in de omgeving van het park.
5. Jaarverslag 2017/2018
a. Rapport kascommissie 2017
De kascommissie, bestaande uit Carine Wintermans en Marc Gravemaker, heeft de kasstukken
gecontroleerd. De kascommissie heeft geconstateerd dat de kasstukken kloppen. De commissie
adviseert de leden om in te stemmen met het door het bestuur gevoerde financieel beleid. Het
bestuur vraagt decharge aan de leden voor het gevoerde financieel beleid.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het in 2017 gevoerde financieel beleid.
b. Financiële situatie 2018
i. Stand van zaken kas
De vereniging heeft aangifte gedaan bij justitie in verband met verduistering van gelden door de
voormalig voorzitter. De officier van justitie heeft nog niet definitief besloten tot vervolging, maar
de aangifte wel aangehouden. Lidia van Oostveen merkt op dat het om een strafzaak gaat, maar de
vereniging heeft ook een slechte naam gekregen en daardoor leden verloren. Zou de vereniging in
verband daarmee naast haar gang naar justitie niet ook een civiele procedure moeten starten?
Ad van Vugt vindt van niet. Een civiele procedure zou de vereniging te veel kosten. Een strafzaak
kost niets en is heel doeltreffend.
De vereniging heeft nu bijna 20.000 euro in kas. Het bestuur is in de afgelopen tijd zuinig
omgegaan met de gelden.
Daniël Kropveld vraagt hoeveel contacten de vereniging heeft en hoeveel van die contacten leden
zijn, die dus contributie hebben betaald. Van de 700 sympathisanten zijn er 150 leden, zij betalen
dus ook contributie.
Theo Fikke vraag of sympathisanten ook benaderd zijn per brief. Jan van Vugt geeft aan dat dit is
gebeurd als de vereniging geen e-mailadres van hen heeft.
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Een lid vraagt of het bedrag van de contributie vrijblijvend is. Ad van Vugt geeft aan dat de
minimale contributie 15 euro per jaar is.
ii. Bomenplan 2014
De penningmeester wil graag nog iets doen met het bomenplan. De leden moeten akkoord gaan met
het nieuwe doel van het geld dat daar oorspronkelijk voor was bedoeld. Het geld is uiteraard wel ten
goede gekomen aan het Vondelpark.
Na een storm vorig jaar zijn veel bomen omgewaaid, vooral populieren. Enkele van deze populieren
zijn preventief omgehakt. Daar het een gevaarlijk type boom is, is er alternatieve aanplant voor in
de plaats gekomen.
Een lid vraagt of er in het park bomen zijn aan te wijzen die van de vereniging zijn. De voorzitter
meldt dat de vereniging wel bomen heeft geadopteerd, maar het is niet zo dat bepaalde bomen
eigendom van de vereniging zijn.
iii. Begroting versus actuele stand, Goedkeuring begroting.
De penningmeester geeft een overzicht van de financiën. De begroting van 2018 is nog niet ter
goedkeuring voorgelegd aan de vergadering. In 2018 is over zowel 2017 als 2018 contributie
binnengekomen. De ict-kosten zijn in balans. Er is 1900 euro uitgegeven aan mailings, veel geld.
De huur van de postbus is 250 euro. Het bestuur stelt zich de vraag of het zin heeft om de postbus
aan te houden.
Voor de begroting van 2019 heeft de penningmeester de verwachte contributie naar beneden
bijgesteld. Er moet nog een beleidsplan komen. Uiteraard kost nieuw beleid geld. Het interimbestuur heeft nog niet bepaald wat het nieuwe beleid moet worden, het wil daarin ook de nieuwe
bestuursleden een stem geven.
Al met al bedruipt de vereniging zich wel. Zij geeft minder uit dan er binnenkomt.
Een lid complimenteert het bestuur voor de manier waarop het de vereniging door een moeilijke
periode loodst.
iv. Benoeming kascommissie 2018
Marc Gravemaker en Carine Wintermans waren lid van kascommissie voor 2017.
Theo Fikke vindt dat niet altijd dezelfde personen als kascommissie moeten optreden.
Voor boekjaar 2018 stelt Carine Wintermans zich wederom beschikbaar als kascommissielid.
Liesbeth Ouwerkerk stelt zich als nieuw lid beschikbaar.
De vergadering benoemt de leden Carine Wintermans en Liesbeth Ouwerkerk tot leden van de
kascommissie voor boekjaar 2018.
v. Administratie & Ledenadministratie (royement)
Het bestuur stelt voor om de heer Kienhuis te royeren als lid. Gaat de ledenvergadering daarmee
akkoord? De vergadering discussieert over het royement. Er is onenigheid over de vraag of
daarover in deze vergadering kan worden besloten, in de aankondiging van het royement aan de
leden in de agenda is namelijk niet expliciet aangegeven dat het om een royement van de voormalig
voorzitter gaat. Een lid vindt dat dit zwaarwegende punt expliciet op de agenda had moeten worden
gezet en niet als onderdeel van een veel omvattender agandapunt.
Sven Pinck vindt dat het bestuur moet adviseren om de oud-voorzitter te royeren. De voorzitter
vindt dat de vergadering voldoende op de hoogte is van de malversaties van de heer Kienhuis. Het
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punt staat volgens hem nu op de agenda. Er moet nu een punt worden gezet achter deze vervelende
kwestie. De voorzitter wil het punt nu daarom toch in stemming brengen, temeer omdat de
voormalig voorzitter ieder contact uit de weg is gegaan.
De voorzitter stelt voor om oud-voorzitter Kienhuis per vandaag te royeren als lid van de
vereniging. Twaalf leden stemmen voor. Drie leden stemmen tegen. Vier leden onthouden zich van
stemming. Daarmee is het voorstel aangenomen. De vereniging royeert de heer Jan Kienhuis als lid
van de vereniging.
Olaf Paulus van Pauwvliet meldt dat hij twee jaar geleden door voormalig voorzitter Kienhuis is
geschorst als bestuurslid. Hij wil weten wat de status van die schorsing is. Ad vanVugt antwoordt
dat deze schorsing niet rechtsgeldig was. Tot schorsing kan statutair namelijk alleen door de leden
worden besloten. Achteraf bezien is Olaf Paulus van Pauwvliet dus niet geschorst.
Het huidige interim-bestuur heeft alleen interne zaken op orde gebracht. Het heeft weinig
bijgedragen aan het promoten van de vereniging. Dat heeft Olaf Paulus van Pauwvliet gedaan. De
voorzitter dankt hem daarvoor.
6. Waar staan we?
a. Stakeholders
Het interim-bestuur heeft de continuïteit van de vereniging willen waarborgen. Daarvoor heeft het
contacten met stakeholders versterkt. Het gaat binnenkort de kandidaat-bestuursleden voorstellen
aan de stakeholders.
b. Leden
Het interim-bestuur heeft de afgelopen tijd minder tijd kunnen besteden aan de leden. Wel heeft het
in verband met de privacy de gegevens van de leden op de website beter beveiligd.
Toen het interim-bestuur aantrad bleek de ledenadministratie ernstig verwaarloosd. De voorzitter
vraagt de aanwezige leden om langs te komen als zij twijfelen of hun gegevens in de administratie
van de vereniging wel juist zijn, bijvoorbeeld omdat zij zijn verhuisd. Het huidige systeem is goed.
Hij hoopt dat het lang in gebruik kan blijven.
c. Vrijwilligers
Het interim-bestuur heeft geprobeerd in contact te komen met Janine Geijsen, maar dit is mislukt.
“De handen in de aarde”, het vrijwilligerswerk dat Janine Geijsen coördineerde, hoort eigenlijk niet
bij de vereniging. Het interim-bestuur draagt het daarom over aan Natuur&Milieuteam Zuid en
Stichting Hart voor het Vondelpark. Deze organisaties zijn blij dat zij op deze manier met de
Vereniging Vrienden van het Vondelpark kunnen blijven samenwerken.
d. Gemeente
De politiek rond het Vondelpark is veranderd. Het interim-bestuur heeft daarover nog geen contact
gehad met Stadsdeelcommissie Zuid.
7. Toekomst Vereniging Vrienden van het Vondelpark
a. Beleidsplan 2019
Ad van Vugt meldt dat er nog geen nieuw beleidsplan is. Er zijn al wel kaders: intern en extern
beleid. Intern heeft betrekking op de organisatie van de vereniging, bijvoorbeeld de communicatie.
Er is al enige tijd geen nieuwsbrief meer uitgegaan. Lidia van Oostveen kan zich voorstellen dat de
frequentie van de papieren nieuwsbrief lager is dan de nieuwsbrief via internet. Theo Fikke vindt
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dat ouderen voor het ontvangen van de nieuwsbrief via internet de hulp van jongeren moeten
inroepen.
Van een derde van de contacten is geen e-mailadres bekend.
Een lid suggereert om in een brief aan te geven dat het de laatste keer is dat de vereniging via de
post communiceert en dat vanaf dan alle communicatie via e-mail en de website gaat.
Lidia van Oostveen suggereert om een klein pamflet te maken met informatie over de Vereniging
Vrienden van het Vondelpark. Het interim-bestuur neemt de suggestie mee.
Extern volgt het bestuur alle ontwikkelingen rond het Vondelpark, bijvoorbeeld in verband met 't
Blauwe Theehuis. Er zijn geruchten dat het een bierhuis wordt. Verder wil het interim-bestuur
opkomen voor de langetermijn-continuïteit van het Vondelpark. De gemeente heeft geen
beleidsplan. Dat moet er wel komen, zeker omdat het Vondelpark het drukste park in Amsterdam is.
Het is aan het nieuwe bestuur om dit punt te agenderen.
b. Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement staat op de website. Daarin ligt het werk van Peggy Brandon voor de
commissie van goede diensten. Het is overigens aan de leden om het huishoudelijk reglement vast
te stellen. Dit punt komt op de agenda van de volgende algemene ledenvergadering.
Een lid suggereert om het onderscheid tussen betalende en niet betalende leden (sympathisanten) te
laten vervallen. De vereniging zou zich moeten beperken tot slechts één soort lid. Al die leden
hebben dan stemrecht. De vergadering discussieert over de vraag wanneer iemand lid is van de
vereniging.
De voorzitter stelt voor dat het nieuwe bestuur een jaar de tijd neemt om hierover zijn gedachten te
laten gaan en dan met een voorstel komt in de algemene ledenvergadering.
Het interim-bestuur draagt het beleidsplan en het huishoudelijk reglement over aan het nieuwe
bestuur.
8. De Kansenkaart van het Vondelpark. Presentatie door en discussie met Quirijn Verhoog,
landschapsarchitect van de gemeente Amsterdam.
De heer Verhoog werkt sinds 1997 aan het Vondelpark en heeft de zich beziggehouden met
ruimtelijke verbeteringen. Hij houdt hierover een voordracht.
De voorzitter wijst er tijdens deze voordracht op dat leden van de vereniging hun vragen kunnen
stellen via: leden@vriendenvanhetvondelpark.nl
Vragen via dit e-mailadres worden met voorrang behandeld.
Voor het onderhoud krijgt de gemeente Amsterdam een zes. Dat zou weer een acht moeten worden.
Een lid wijst op het belang van toiletvoorzieningen in het Vondelpark. Na een rechterlijke uitspraak
is vastgesteld dat daarover een notitie moet komen. De heer Verhoog wijst op een onderscheid dat
moet worden gemaakt tussen wildplassen en openbare toiletten. Er moeten wel degelijk openbare
toiletten in de parken komen. De gemeente hoopt vrij snel de seizoenstoiletten en de bestaande
toiletten in te bedden in het park. Daar zou dan ook een beheerder voor moeten komen.
Een lid wijst op de bebording in het Rembrandtpark. Die houdt in dat bezoekers er op wandelpaden
mogen wandelen, maar dat fietsers ook gebruik mogen maken van die wandelpaden.
De gemeente maakt duidelijk onderscheid tussen wandel- en fietspaden, en doet er alles aan om het
onderscheid te handhaven. De heer Verhoog gaat een voorstel maken waarin wandel- en fietspaden
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duidelijk van elkaar worden onderscheiden. Het zou een bedreigende regel zijn als er op
wandelpaden ook mag worden gefietst.
Theo Fikke wijst erop dat het Vondelpark een apart fietsgebied is. Hij is teleurgesteld dat het
Rembrandtpark als groengebied wordt gezien, en dat het Vondelpark daarvoor is opgegeven. Het
zou niet zo mogen zijn dat het Vondelpark een pretpark is.
Het college van burgemeester en wethouders heeft vindt dat er toiletten in de parken moeten komen.
De heer Verhoog is daarmee bezig. De gemeente laat het Vondelpark beslist niet aan zijn lot over.
Dankzij de toiletten die er nu zijn floreren bosschages die anders ‘kapot gezeken’ zouden zijn.
9. Rondvraag en sluiting
Een lid wijst op de overlast van kleine autootjes die door het park scheuren, terwijl scooters niet zijn
toegestaan. De voorzitter houdt het in de gaten, het bestuur heeft dit punt op de agenda. Het is
inderdaad een groot probleem. Overigens is het aantal scooters kleiner geworden.
Een lid wijst op een systeem in veel Duitse parken, waar op borden staat: voetgangers hebben
voorrang. Daarmee zou al veel worden afgedekt. De voorzitter wijst op het dilemma dat het
Vondelpark deel uitmaakt van het Hoofdnet fiets.
Lidia van Oostveen vraagt of in een volgende vergadering ook iemand van Handhaving kan komen.
Marc Gravemaker vraagt of het bestuur ook contact heeft gezocht met besturen van andere
parkverenigingen. De voorzitter antwoordt dat het park altijd is vertegenwoordigd bij het
overkoepelend parkoverleg. Daar doet de vereniging ideeën op.
De voorzitter sluit de vergadering.
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