Verslag buitengewone algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Datum: 24 november 2011
Locatie: Grote zaal Stichting Bewonersplatform Oud-West, Eerste Helmersstraat 106a, Amsterdam
Aanwezig: Daniël Kropveld, Olav Blok, Pieter van den Hout, H. Vis-Stiggelbout, Marcus
Meesters, Liesbeth Dullaart-Pruyser, Michel Claessens, Lidia van Oostveen, Aad Vis, J.
Boissevain, Muriël Stibbe (voorzitter), Rik Verdenius, Peggy Brandon, Monique Fransen, Nel
Bakhuisen, Lieke Schrijvers, G. Ensink, Monique van Loenen, George Berenschot, Veronique
Misteli, Robert Reinders Folmer, Daan Aeijelts, Peter Vos, Mat Janssen, M.H. Silters, Jan
Kienhuis, Olaf Paulus van Pauwvliet, Wouter Houtman, Nel van Wijnen, Erik Maas,
Afwezig met bericht: Dam van Benten, Marc Gravemaker, Hetty Fentener van Vlissingen
Notulist: Pieter van den Hout
1. Welkom en opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het betreft een buitengewone
algemene ledenvergadering. Er is veel nieuws. Op de agenda staan onder andere een inleiding van
Peter Vos, beheerder van het Vondelpark, en de benoeming van vier nieuwe bestuursleden, van wie
er een al bijna een jaar lang actief is voor het bestuur. De voorzitter geeft aan dat Peter Vos met
welbevinden van de leden al voor het agendapunt waarbij de benoemingen aan de orde zijn, een
bijdrage zal leveren. Geen van de leden geeft aan daar bezwaar tegen te hebben. De voorzitter
verzoekt de leden de presentielijst te tekenen.
2. Vaststellen van de agenda
De vergadering stelt de voorgestelde agenda vast.
3. Vaststellen notulen ALV van 19 mei 2011
De notulen van de vergadering van 19 mei 2011 staan op de website. Toen deze vergadering werd
gehouden stonden ook de notulen van de vergadering van juni 2010 al op de website, in
tegenstelling tot wat in de vergadering van 19 mei werd gemeld. Nu moeten zowel de notulen van
de vergadering van juni 2010 als die van de algemene ledenvergadering van 19 mei 2011 worden
vastgesteld. De vergadering stelt beide verslagen vast.
Naar aanleiding van punt 9, Rondvraag, vijfde alinea, merkt de heer Kropveld op dat hij had
gehoopt dat het jaarverslag nu wel zou worden besproken. Eigenlijk had dit namelijk al in de
vergadering van 19 mei jongstleden gemoeten. De voorzitter geeft aan dat het jaarverslag er nog
niet is. Volgend jaar zal het aan de orde komen in de reguliere algemene ledenvergadering.
Mevrouw Van Oostveen geeft aan dat zij graag altijd de naam van een lid dat iets te melden heeft in
het verslag wil terugzien. Zij ziet liever niet dat naar het betrokken lid wordt verwezen met ‘een
lid’. De notulist meldt dat hij graag aan dit verzoek wil voldoen, maar dat dit moeilijk is omdat een
lid dan altijd zijn of haar naam moet noemen voordat hij of zij het woord neemt. In de praktijk blijkt
dit ondanks een verzoek daartoe vaak niet te gebeuren.
4. Presentatie Peter Vos, beheerder van het Vondelpark
Als beheerder van het park vindt de heer Vos dat het Vondelpark van en voor alle Amsterdammers
Notulen buitengewone ALV 24-11-11

1

moet zijn. Hij bespreekt het renovatie- en beheersplan van het park en noemt een aantal onoplosbare
klassieke dilemma’s, waaronder het schoonhouden van het park. Momenteel is hij met de
organisatie NederlandSchoon in gesprek over de vraag hoe mensen ertoe kunnen worden bewogen
om het park schoon te houden. Het Vondelpark heeft jaarlijks 12 miljoen bezoekers, een
bezoekersaantal dat grote problemen oplevert. Met NederlandSchoon hoopt hij tot een goed plan te
komen.
De bezuinigingen, die ook het park treffen, dwingen tot keuzes voor de besteding van de
beschikbare gelden. De heer Vos geeft aan dat nu in de eerste plaats voor het op peil houden van het
casco is gekozen: onder meer de bomen, de paden en de waterhuishouding. Ongezonde bomen
zullen worden gekapt.
De heer Reinders Folmer wijst erop dat het uitgangspunt voor het Vondelpark het grondplan van
1896 was. Hij heeft echter grondplannen gezien uit 1868 of 1869. Bestudering van deze plannen
kan misschien leiden tot een zuiverder casco. De heer Vos geeft aan naar deze plannen te willen
kijken.
Mevrouw Van Oostveen vraagt zich af wat de hoofdingang van het park is. Is het de ingang aan de
Amstelveenseweg, waar zij in de buurt woont? De heer Reinders Folmer somt de verschillende
fasen op waarin het park tot stand gekomen is. Daaruit blijkt volgens hem dat de hoofdingang in
ieder geval niet aan de Amstelveenseweg kan liggen.
Een lid vraagt zich af of het park verder kan worden verfraaid. De heer Vos antwoordt dat dit niet
kan. Daarvoor is momenteel geen geld. Overigens valt onder de verfraaiing van het park niet het
straatmeubilair. Het geld daarvoor komt uit een andere financieringsbron. Volgens de heer Vos gaat
het goed met het meubilair. Zo zijn er bankjes geadopteerd door het Open Golftoernooi.
Een lid merkt op dat in de speeltuin bij de Vondeltuin het zand zo vochtig is. De heer Vos denkt dat
een mogelijke oorzaak hiervoor een dichte bak kan zijn. Hij zal er naar kijken als het zand wordt
ververst. Mevrouw Van Oostveen suggereert om dan ook te kijken naar het sluitwerk van de hekjes.
De heer Vos geeft aan dat deze spoedig worden gesloopt.
Mevrouw Brandon merkt op dat er bij de Slurf water sijpelt uit de muur. Zij denkt dit ook te zien bij
het kiezelpad. De heer Vos geeft aan dat daar bewust naar is gestreefd. Overigens is het water van
goede kwaliteit. Het komt uit de gracht en wordt gefilterd.
Een lid is benieuwd naar de kwaliteit van het drinkwater in het Vondelpark. De heer Vos geeft aan
dat de kwaliteit van het drinkwater goed is. Het wordt dagelijks gecontroleerd.
Mevrouw Dullaert haalt een opmerking van de heer Vos aan, namelijk dat hij vrienden van het
Vondelpark nodig heeft. Zij vraagt wat hij daarmee bedoelt. De heer Vos antwoordt dat hij ermee
bedoelt te zeggen dat hij op zoek is naar enthousiaste vrijwilligers. Hij hoopt dat er veel zullen
komen.
Een lid vraagt zich af met hoeveel euro het budget voor het beheer omlaag gaat. De heer Vos
antwoordt dat er normaal gesproken voor het onderhoud 50.000 euro beschikbaar is, nu is daarvoor
slechts 25.000 euro.
De heer Reinders Folmer maakt, om een idee te geven van de omvang van het gebruik van het park,
een vergelijking met het New Yorkse Central Park. Dit park is tien keer zo groot als het
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Vondelpark, terwijl er jaarlijks slechts tweemaal zoveel bezoekers komen. Hij benadrukt dat wij
ervoor moeten zorgen dat ook onze kleinkinderen nog een Vondelpark hebben. Een lid merkt
daarbij op dat niemand heeft kunnen bevroeden dat er jaarlijks zo veel bezoekers zouden komen. De
heer Vos merkt op dat hij als beheerder streeft naar minder bezoekers. De voorzitter vindt dat het
bezoeken van het park niet moet worden ontmoedigd, maar wel dat een goed gebruik ervan wordt
bestendigd.
Mevrouw Bakhuizen ergert zich aan de vuilcontainers dicht bij de bankjes aan de kant van de
Overtoom. Ook ergert zij zich aan de machine die het park doorkruist om de gevallen bladeren op te
ruimen. Als het droog is kan deze machine soms een heel wandelpad wegblazen, waardoor er alleen
nog aarde ligt. De heer Vos geeft hierop als reactie dat er alleen nog mag worden geblazen met deze
machine als het vochtig is. Hij heeft het gezien en aan de bestuurder van de machine is gemeld dat
het niet zo kan zijn dat hij bij het wegblazen van de bladeren de wandelpaden aantast. Het probleem
is dat er fanatiek wordt gewerkt, men gaat dan weleens te ver.
Tot slot wijst mevrouw Bakhuizen op de elektrokarren die door het park rijden. Sommige
elektrokarren maken volgens haar heel veel geluid, wat haar stoort. Zij vraagt of het de bedoeling is
dat er meer geluidsarme wagens komen. De heer Vos beaamt dat er in het Vondelpark soms
voertuigen rijden die geluid maken. In januari komen er volgens hem nieuwe wagens. Om
autoverkeer in het Vondelpark te voorkomen zullen de palen aan de randen van het park omhoog
gaan, opdat er geen auto’s het park in kunnen rijden.
Een lid vraagt of er niet iets zou kunnen worden gedaan tegen het wildplassen in het park. De heer
Vos meldt dat er behoorlijk tegen wordt opgetreden. Het probleem daarbij is echter dat de politie
een dader op heterdaad moet betrappen. Een lid suggereert het plaatsen van plasbakken. De heer
Vos geeft aan daar tegen te zijn en de leden steunen hem daarin.
De heer Meesters suggereert een mogelijkheid om beter gebruik van het park te stimuleren: de
aanleg van informatiezuilen. De informatie op deze zuilen zou ertoe kunnen leiden dat bezoekers
meer respect krijgen voor het park. De heer Vos wijst op het probleem dat een bepaalde doelgroep
moet worden aangesproken. Het is nog maar zeer de vraag of deze groep kan worden bereikt met
informatie op een informatiezuil. Het is moeilijk om deze doelgroep aan te spreken, maar het
bestuur buigt zich over de vraag hoe dit zou kunnen.
5. Voortgang van het bestuursplan 2011-2013
De voorzitter merkt op dat haar stem het bijna begeeft. Zij vraagt haar medebestuursleden daarom
haar te assisteren bij de presentatie. Zij geeft het woord aan de heer Kienhuis over het bestuursplan.
De heer Kienhuis herinnert eraan dat het bestuursplan al in de afgelopen ledenvergadering is
gepresenteerd. Het heette toen nog het strategisch plan. Inmiddels heeft het bestuur ervoor gekozen
om het het bestuursplan te noemen, omdat het een plan van ons allemaal is. De heer Kienhuis zet de
achtergrond en het doel van het bestuursplan uiteen. Met bijna 17 miljoen bezoekers per jaar heeft
het park veel aantrekkingskracht. Het bestuur wil anticiperen op de consequenties die een
terugtrekkende overheid met zich meebrengt. De Vereniging moet volgens hem proactief inspelen
op de vraag hoe de toename van het gebruik van het Vondelpark in goede banen kan worden geleid.
De moeilijkheid is dat het gebruik van het park zeer verschillend is. Voor sommigen is het park een
oase van rust en zij willen er die rust vinden, terwijl anderen het op een manier willen gebruiken die
die rust verstoort. De toename van het gebruik van het park heeft bij het bestuur geleid tot een
missie: vriendschap, de doelstelling om in vriendschap met het park om te gaan. Om als bestuur
effectief te zijn, is het van belang dat niet alleen de bestuursleden betrokken zijn bij het park, maar
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dat zij ook anderen aanzetten om erbij betrokken te worden. Daarvoor wil het bestuur verschillende
strategieën volgen. In de eerste plaats wil het aan ledenwerving doen. In de tweede plaats denkt het
aan bepaalde projecten. In de derde plaats streeft het naar goede communicatie met de gebruikers,
onder andere door hen adequaat op de huisregels van het park te wijzen. In de vierde plaats wil het
bestuur aan ‘conservancy’ doen: het gelooft erin dat het op een andere manier kan samenwerken
met het stadsdeel. Het bestuur wil actief kritisch zijn over de keuzes die worden gemaakt in het
beheer van het park. Het bestuur buigt zich maandelijks over deze strategieën en nodigt de leden uit
er actief aan bij te dragen.
Ledenwerving: De heer Kienhhuis meldt dat het bestuur naar een ledental van 5000 streeft. Het
denkt aan een leden-werf-leden-actie. Een lid merkt op dat het daarvoor graag
ledenwerfformulieren en folders wil hebben. Het bestuur is verder bezig met het instellen van een
bedrijfslidmaatschap. Tot slot onderhouden ook cadeautjes de vriendschap. Er zijn t-shirts gemaakt.
Daarmee wordt de Vereniging zichtbaar.
Projecten: Het bestuur wil volgens de heer Kienhuis actief zijn in projecten, waarmee het energie
aan het park beoogt te geven. Een voorbeeld daarvan is de introductie van de Z-card, waarmee het
hondenbezitters wil wijzen op de voor hen geldende regels in het park. Voorts wil het inzicht
verwerven in wie het park gebruiken. Een lid wijst erop dat de heer Jos Gadet van de gemeente
Amsterdam al eens zo’n onderzoek heeft gedaan. Het suggereert om contact met hem te zoeken.
Voorts wil het bestuur in een project de berenklauw in het park steken. Het wil de weides hooien.
Het wil dat de speelplaatsen en de Vondelfontein worden onderhouden. Voorts wil zij een project
uitzetten voor actief bomenonderhoud. In de komende periode streeft het bestuur ernaar om het 100
Bomen Plan af te ronden.
Communicatie: Er is een nieuwe formule ontwikkeld voor de maandelijks te verschijnen Parkflits.
Als tekstschrijver-redacteur hoopt aspirant-bestuurslid Paulus hiermee snel een grote groep mensen
te bereiken. Er zal altijd een foto met twee mensen op de Parkflits staan. Als er slechts één persoon
op zou staan, zou de foto namelijk te veel met eenzaamheid geassocieerd kunnen worden. De heer
Blok vraagt of de Nieuwsflits ook een meelezer krijgt. Hij wil weten waar de
eindverantwoordelijkheid ligt. De heer Paulus geeft aan dat deze bij het bestuur ligt. De heer
Meesters suggereert aan het bestuur om twee versies van de Parkflits te maken, een versie met en
een versie zonder opmaak. Hij werkt namelijk alleen met webmail. De voorzitter vindt dit een
goede suggestie.
Conservancy: De Vereniging moet volgens de heer Kienhuis partner zijn van het stadsdeel.
Daarvoor wil het bestuur toewerken naar een situatie waarin het meer inzicht krijgt in de keuzes van
het stadsdeel. Het denkt daarbij onder meer aan de keuzes van het stadsdeel in de besteding van
budgetten. Het bestuur gaat met allerlei groeperingen gesprekken aan, om te bezien hoe deze
groeperingen aankijken tegen samenwerking met het stadsdeel. Het stadsdeel wil overigens graag
met de Vereniging samenwerken. Het bestuur wil zich met positieve energie voor het park inzetten.
De heer Kienhuis vindt het daarom belangrijk dat het bestuur goed is samengesteld.
6. (Her)benoeming van diverse bestuursleden met ingang van 1 december 2011
De voorzitter meldt dat twee bestuursleden, Peggy Brandon en Marc Gravemaker, hun
bestuurslidmaatschap neerleggen. Hetty Fentener van Vlissingen en Rik Verdenius stellen zich
herkiesbaar. De leden herbenoemen de twee bestuursleden bij acclamatie.
Vier leden hebben zich verkiesbaar gesteld om bestuurslid te worden. De voorzitter vraagt of zij
zich aan de leden willen voorstellen.
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Monique Fransen wil meer doen voor de buurt. Met name wil zij meer betrokken zijn bij de
bezoekers aan het park. Met haar expertise op het gebied van ICT verwacht zij een bijdrage te
kunnen leveren aan de werving van nieuwe leden. De leden benoemen mevrouw Fransen bij
acclamatie.
Erik Maas heeft zich zes jaar beziggehouden met het beheer van het park. Hij wil zich inzetten voor
een goede samenwerking met het stadsdeel en andere verenigingen die te maken hebben met het
Vondelpark. De leden benoemen de heer Maas bij acclamatie.
Olaf Paulus kwam dertig jaar geleden naar Amsterdam als student politicologie. Hij woonde toen
vlak bij het park. Als inwoner van Amsterdam heeft hij altijd graag gebruik gemaakt van het park.
Van beroep is hij journalist-tekstschrijver. Hij streeft ernaar om de boodschap over het park aan een
brede doelgroep te presenteren. De leden benoemen de heer Paulus bij acclamatie.
Jan Kienhuis is al een jaar betrokken bij het bestuur. Hij wil een bijdrage leveren aan het
Vondelpark als groene oase van rust. De leden benoemen de heer Kienhuis bij acclamatie.
De heer Gravemaker is niet aanwezig. De voorzitter neemt aan dat er nog een moment komt waarop
afscheid kan worden genomen. De heer Blok zal bij de rondvraag ingaan op zijn afscheid als
bestuurslid.
7. Rondvraag
Een lid wijst op het bestaan van een stedelijk Parkoverleg. Het zou goed zijn als de Vereniging
deelneemt aan dit overleg. De voorzitter geeft aan dat zijzelf en de heer Kienhuis al eens bij het
Parkoverleg aanwezig zijn geweest. Voorts meldt dit lid dat van de mooie fontein in het park de top
is gestolen. Kan deze worden vervangen? De heer Vos geeft aan dat hij daarmee bezig is.
Mevrouw Bakhuizen geeft aan dat zij geen internet heeft en wil weten of zij dan is uitgesloten van
informatie. Mevrouw Brandon meldt dat haar de informatie op papier kan worden toegezonden. De
heer Kienhuis tekent daarbij aan dat dit wel bij uitzondering is.
De heer Claessens meldt dat hij zich wil inzetten voor conservancy. De voorzitter heet hem daartoe
welkom.
Een lid vraagt wanneer de Vondelbrief komt. De voorzitter antwoordt dat deze één of twee keer per
jaar aan de leden wordt toegezonden.
De heer Kropveld meldt dat er bij een brand een mooi huisje verloren is gegaan. Hij vraagt of er
initiatief is genomen om de schade te herstellen. De heer Vos geeft aan dat hij daarmee bezig is.
Een lid vraagt of er toezicht is op het aantal muziekgroepen in het park. De heer Vos geeft aan dat
muzikanten een kwartier lang op één bepaalde plek mogen staan. Zij hebben daarvoor een
vergunning.
Mevrouw Dullaert vraagt aan de websitebouwer of er op de website een mogelijkheid zou kunnen
komen om iets te melden. De heer Vos wijst op de eigen pagina van de Vereniging op Facebook.
De heer Kienhuis geeft aan dat de bouwers van de website bij elkaar zullen komen voor het creëren
van een mogelijkheid waarop mevrouw Dullaert wijst.
De heer Blok wil graag dat de leden maandelijks worden bericht over het bestuursplan.
De voorzitter merkt op dat wie actief wil worden voor het park een kruisje bij zijn of haar naam kan
zetten op de presentielijst.
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De heer Blok gaat tot slot in op het vertrek van Marc Gravemaker als bestuurslid. Aan zijn
bestuurslidmaatschap is na vijf jaar een onverwacht einde gekomen. De heer Blok en Marc
Gravemaker werden vijf jaar geleden tegelijkertijd lid van het bestuur. Aanvankelijk was Marc
gewoon bestuurslid, een jaar later volgde hij Dennis Dijkstra op als penningmeester. Het dagelijks
bestuur werd toen gevormd door Peter van Woensel Kooy als voorzitter, Marc als penningmeester
en hijzelf als secretaris. Marc inde de contributies, de donaties voor het 100 Bomenplan en
verzorgde de ledenadministratie. Marc heeft volgens de heer Blok zijn functie van penningmeester
met grote accuratesse en bescheidenheid vervuld. Tot een jaar geleden oogstte hij de waardering die
hij verdiende. Het bestuurswerk heeft hem wekelijks veel tijd gekost. Hij was de voortrekker van de
overstap naar de Triodos Bank. Hij had grote genegenheid voor het park en kwam er bijna dagelijks
met zijn hond Dora. Hij vond dat de gemeente er te weinig handhaafde. Hij keurde het rijden op
brommers in het park af en wilde ook niet dat er werd gebarbecued of rommel werd gemaakt. Op
deze punten hield hij het bestuur scherp. Hij was wars van onduidelijkheid en had een stevige
inbreng in het overleg met de wethouder en de politie. Hij wilde overleg met iedereen. Met het
zilveren jubileum voor de boeg treurt de heer Blok om het vertrek van zijn vriend Marc, die hij een
“dijk van een penningmeester” vindt, die niet kon terugkeren.
8. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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