Verslag algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Datum: 19 mei 2011
Locatie: Grote zaal Stichting Bewonersplatform Oud-West, Eerste Helmersstraat 106a, Amsterdam
Aanwezig: Julius Riemersma, Daniël Kropveld, Olav Blok, Pieter van den Hout, Wieneke van
Stenis, Jaap Verhaar, Marcus Meesters, Liesbeth Dullaart-Pruyser, Tineke Brinkhorst, Harry P.
Wuis, Reinier Smulders, Michel Claessens, Eduard van Geenhuizen, Peter van Woensel Kooy,
Lidia van Oostveen, Anneke Felten, M.C. van Regteren Altena, Els Meurs, H. Vis-Stiggelbout,
A.L.C. Vis, J. Boissevain, Kitty Jager, Carine Wintermans, Muriël Stibbe (voorzitter), Marc
Gravemaker, Rik Verdenius, Hetty Fentener van Vlissingen, Peggy Brandon
Afwezig met bericht: Jan Kienhuis, Dam van Benten, David Simons, Judith Herzberg
Notulist: Pieter van den Hout

1. Welkom en opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda en notulen ALV juni 2010
Vaststelling agenda
De voorzitter wijzigt de agenda op één punt: gastspreekster Tineke Brinkhorst zal haar inleiding
over de ontwikkelingen rond het Central Park en de High Line in New York niet aan het einde van
de vergadering houden, maar na de bespreking van het financieel jaarverslag. Na deze inleiding is
er een korte pauze. Na de pauze komt dan nog de visie en het plan van de Vereniging voor de
komende drie tot vijf jaar aan de orde.
Notulen ALV juni 2010
De voorzitter meldt dat de beoogde nieuwe secretaris van de Vereniging, Jan Kienhuis, niet
aanwezig is. Ook zijn de notulen van de ALV van juni 2010 er niet. Mevrouw Brandon stelt voor
om de notulen van deze ALV op de website te plaatsen. De leden kunnen dan via de mail
opmerkingen doorsturen naar aanleiding van het verslag.
Een lid meldt twee jaar geleden op een e-mail geen reactie te hebben gehad van het bestuur.
De voorzitter meldt dat alle e-mails bij het bestuur komen. De heer Gravemaker geeft aan dat naar
het adres vriend@vondelpark.tv gestuurde mails altijd binnenkomen. Ook is het mogelijk om een
bericht te versturen via de website.
3. Wisselingen in het bestuur en vacature(s)
De voorzitter meldt dat er een vacature voor de functie van secretaris was. Het bestuur verwacht
deze vacature nu definitief te kunnen vervullen. De beoogde nieuwe secretaris is er echter niet. Hij
wordt voorgedragen en benoemd op een buitengewone ledenvergadering, die na de zomer zal
worden gehouden.
4. Mededelingen van het bestuur
Lezersenquête Vereniging Vrienden van het Vondelpark
De heer Verdenius meldt dat er om verschillende redenen een ledenenquête is gehouden: om inzicht
te krijgen in het relatieve belang van digitale en schriftelijke communicatie met de leden, om inzicht
te krijgen in de waardering van de lezers voor deze media, om suggesties te krijgen voor
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verbetering en om contact te leggen met de lezers. Het ging met name om de vraag wie wat wil
lezen.
In totaal zijn 95 enquêtes ingestuurd. 12% van de enquêteformulieren is daarmee teruggekomen,
wat wijst op een grote betrokkenheid van de leden bij de Vereniging.
60% van de formulieren is per post teruggekomen, 40% digitaal. Dit wijst erop dat veel leden niet
digitaal communiceren. Meer dan de helft van de lezers, 56%, kent alleen het Vondelblad. 7% van
de lezers kent uitsluitend de Parkflits of de website. 76% kent zowel het Vondelblad als de digitale
bronnen. 81% van de respondenten leest het Vondelblad altijd. 72% van de respondenten leest de
Parkflits nooit. 63% van de respondenten bezoekt nooit de website. 23% van de respondenten
bezoekt de website regelmatig.
De lezers waarderen de media in het algemeen met een ruime voldoende: het Vondelblad krijgt een
7,7, de Parkflits een 7,3 en de website een 7,1.
Meer dan 90% van de respondenten geeft aan de inhoud interessant tot zeer interessant te vinden.
Voor wat betreft de frequentie van verschijnen vindt 70% de frequentie van de Parkflits voldoende,
64% is tevreden over de regelmaat waarmee de website wordt aangepast, en 53% van de
respondenten is tevreden over de frequentie waarmee het Vondelblad verschijnt.
Op de vraag aan de lezers hoe zij willen worden geïnformeerd, antwoordt 50% alleen via het
Vondelblad en 20% alleen digitaal.
Bijna een derde van de respondenten geeft aan open te staan voor het beantwoorden van
aanvullende vragen. Onderwerpen die respondenten missen zijn onder andere het groen in het park
en kritische artikelen over het gebruik van het park.
De heer Verdenius dankt de respondenten voor hun bijdragen. Deze bijdragen helpen de
communicatie te optimaliseren.
Een lid wijst erop dat de waardering onder niet-leden niet gemeten is, met name de media niet,
terwijl zij misschien zeer geïnteresseerd zijn. De heer Verdenius geeft aan dat de doelgroep van
deze enquête de leden waren. De media zijn niet ondervraagd.
Samenwerking met andere verenigingen
Mevrouw Brandon meldt dat er is gevraagd naar het contact van de Vereniging met de Vereniging
Hondenbezitters Vondelpark. Mevrouw Brandon vindt dat er een constructief contact is tussen
beide verenigingen.
Verder zijn er contacten met de Stichting Hart voor het Vondelpark, een door de gemeente
ingestelde stichting om sponsoren te werven voor het park en de Verenging voor natuur- en
milieueducatie.
Mevrouw Brandon merkt op dat de Vereniging met bepaalde verenigingen die te maken hebben met
het Vondelpark wel contact heeft en met andere niet.
Dag van het Park
29 mei aanstaande doet de Vereniging mee aan de Dag van het Park. In het hele land vragen
gemeenten op die dag aandacht voor het groen in stadsparken. Er zijn op die dag veel activiteiten
voor kinderen. Voorts zijn er stands. De Vereniging zal in een stand leden proberen te werven. De
dag wordt georganiseerd door IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie in samenwerking met
de gemeente.
Een lid ziet niets in evenementen in het park: “Parken barsten uit hun voegen.” Van een “oase van
rust” en “tot bezinning” komen is volgens haar allang geen sprake meer. In het Vondelpark is
momenteel sprake van verpaupering en vernieling, er wordt de hele dag gegeten en de mensen laten
er hun rotzooi achter. Zij ziet niet dat deze situatie verandert. Zij vindt dat de Vereniging geen
bijdrage levert om dit te veranderen. Het bestuur van de Vereniging lijkt er alleen voor zichzelf te
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zitten.
De heer Verdenius vraagt zich af hoe ver de vereniging moet gaan.
Een lid vraagt zich af of hondenbezitters hun honden los moeten kunnen laten lopen.
Een tweetal hondenbezitters onder de leden vindt het vervelend dat mensen daar problemen mee
hebben, maar zij vragen zich af of er geen grotere problemen zijn in het park.
Een lid vindt het van belang dat scooterbezitters die door het park rijden worden bekeurd.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur de problematiek van scooterrijders ook ernstig vindt. Onder
meer om dit gedrag tegen te gaan streeft de Vereniging naar verhoging van het aantal leden en
daarmee ook naar een steviger stem. De Vereniging voert minstens vier keer per jaar overleg met
het stadsdeel. Daarnaast kan zij ook nog om een overleg vragen als er bijvoorbeeld veel e-mails zijn
binnengekomen.
Mevrouw Brandon geeft aan dat het bestuur luistert naar de leden en dat het iets probeert te doen
met wat zij inbrengen. Daarnaast zien de bestuursleden zelf ook veel dingen.
De heer Gravemaker wijst erop dat de Dag van het Park een evenement is in het kader van natuur
en milieu. Het is eenmalig en het wordt zeker geen kermis.
De voorzitter voegt daaraan toe dat er uitdrukkelijk is verzocht om niet met strooi-artikelen rond te
lopen en geen herrie te maken. Zij denkt dat het goed is als de Vereniging op deze dag
vertegenwoordigd is en leden probeert aan te trekken.
5. Een selectie van ingekomen stukken
De voorzitter meldt dat er klachten zijn binnengekomen over het gebruik van de letters
I Amsterdam. Voorts zijn er klachten over jeugdbendes die vechtpartijen uitlokken. Daarover is
overleg geweest met portefeuillehouder Joep Blaas.
Mevrouw Brandon geeft aan dat het bestuur van de Vereniging bij AT5 is uitgenodigd naar
aanleiding van de Parkflits over dit onderwerp. Het hele bestuur heeft met de pers gesproken.
Daarbij heeft het duidelijk gemaakt dat het de Vereniging gaat om het algehele gebruik van het park
en niet om incidenten.
De heer Gravemaker wijst op een brief van erelid mevrouw Hertzberg, die zich afvraagt waarom in
de provincie wordt opgeroepen om naar het Vondelpark te komen. Daardoor wordt het park alsmaar
drukker.
De voorzitter vraagt of de leden nog opmerkingen hebben.
Mevrouw Van Stenis merkt op dat zij pas zeven jaar aan het Vondelpark woont. In die zeven jaar is
er volgens haar veel veranderd. Zij wijst op verloedering, onder meer doordat eigenaren van honden
de hondenpoep niet opruimen. Er zijn veel meer bezoekers gekomen. Ondanks een verbod rijden
scooters gewoon door het park. Er zou veel meer moeten worden gehandhaafd. Het Vondelpark is
volgens haar een blij park, maar dat moet het wel blijven. Daarin past niet een politie-motorrijder.
Mevrouw Van Stenis wenst dat haar opmerkingen daarover serieus worden genomen: in het park
past geen motor.
De heer Verdenius wijst erop dat de normale surveillance niet plaatsvindt op motoren.
Een lid meldt dat er wel degelijk veel surveillance plaatsvindt op scooters. Natuurlijk, nood breekt
wet, maar dan zou de politie ook alleen scooters moeten inzetten voor surveillance als er sprake is
van nood. Volgens dit lid ziet politie te paard veel meer. Zij vindt dat het bestuur er bij de politie op
moet aandringen geen scooters tot het park toe te laten.
De heer Verdenius geeft aan dat het bestuur bij het stadsdeel heeft aangedrongen op borden met
daarop de regels die gelden in het park. Deze borden staan er inmiddels.
De voorzitter wijst erop dat het niet verboden is om als scooterrijder een scooter aan de hand mee te
nemen door het park.
Mevrouw Van Stenis vraagt of rode gehandicaptenwagentjes wel door het park mogen rijden.
De voorzitter geeft aan dat met deze wagentjes inderdaad wel door het park mag worden gereden,
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maar alleen als er een gehandicapte achter het stuur zit.
De voorzitter wijst op het probleem dat de handhaving gedeeltelijk in handen van de politie is, maar
die rapporteert onvoldoende aan het stadsdeel.
Een lid merkt op te hebben geconstateerd dat er meer wordt gehandhaafd. Er zijn mannen die als het
druk is op de fiets door het park rijden en dan handhaven.
Volgens een lid is er een bestuurlijk onhandige situatie: de grens tussen de stadsdelen Zuid en West
wordt gevormd door het Vondelpark. De heer Gravemaker wijst erop dat deze situatie over twee
jaar tot het verleden behoort, omdat de stadsdelen dan worden opgeheven.
Mevrouw Van Stenis vraagt zich af of er niet meer openbare wc's in het park zouden kunnen
komen. De heer Gravemaker antwoordt dat een plan hiervoor is opgenomen in een plan nieuw
parkmeubilair. De uitvoering van dit plan is echter op de lange baan geschoven. Het bestuur heeft
wel gevraagd om verwijzingsborden naar toiletten.
Een lid wijst op het onrustbarend stijgende aantal dronkelappen, onder meer in het Rosarium. De
voorzitter geeft daarop als reactie dat er veel ergernissen zijn. Het bestuur doet zijn best om ze
iedere keer weer bij het stadsdeel te agenderen.
Mevrouw Veld ergert zich aan het barbecuen in het park. Zij leest daarover een stuk voor uit Het
Parool. In parken in Engeland is dat verboden. Op dat punt zou ook in het Vondelpark meer moeten
worden gehandhaafd. Zij zou er achter willen komen of op dit soort zaken in het Vondelpark wel
pittig genoeg wordt gehandhaafd.
Een lid suggereert om over dit soort zaken een stuk in de krant te zetten. De media zijn volgens dit
lid het enige wapen.
Volgens de voorzitter heeft het weinig zin om boos te doen tegen het stadsdeel en de politie.
Mevrouw Brandon meldt dat er ook bij het stadsdeel klachten binnenkomen.
Een lid stelt voor om voor de volgende algemene ledenvergadering iemand van de politie en het
stadsdeel uit te nodigen.
Een lid meldt lange tijd de nummers van de scooters van scooterrijders te hebben opgeschreven die
de regels overtreden, en deze te hebben doorgegeven aan de politie. De politie heeft echter gezegd
dat zij niets doet met deze gegevens. Dit lid is daarom gestopt met zijn actie.
De heer Kropveld geeft aan dat wij een mooi voorjaar achter ons hebben, waarin veel mensen
hebben geprofiteerd van het Vondelpark en het park vaak volledig bezet was. Het is er goed gegaan
tot aan het geweldincident. Hij suggereert dat dit incident te zwaar is aangezet en dat het daarmee
een hype is geworden. Als het regent is de situatie echter normaal, het Vondelpark is dan een
paradijs.
Volgens een lid is het er overdag bij mooi weer zeker geen oase van rust.
Mevrouw Dullaart wijst op het psychologische verschil tussen het achterlaten van vuil in het park
en het willens en wetens met een scooter doorkruisen van het park. Zij vindt de scooters erger dan
de vele skaters van een aantal jaren terug. De bezoekers vinden het machtsvertoon van deze
scooterrijders irritant. Het stadsdeel zou erop moeten worden aangesproken dat daaraan iets gebeurt.
Een lid pleit ervoor om te ijveren voor een scooterstallingsverbod.
De voorzitter sluit het punt af. Het bestuur doet zijn best om ergernissen over overtredingen aan te
geven. Het wijst het stadsdeel daar altijd op.
6. Jaarverslag
De voorzitter meldt dat het jaarverslag nog niet af is.
De heer Verdenius noemt een aantal punten in het jaarverslag: handhaving, overleg met het
stadsdeel (onder andere gewezen op het intensievere gebruik van het park en daartegenover minder
financiële middelen en mankracht), het 100-bomenplan, de vraag hoe het geld voor het park van de
Vereniging bij de gemeente komt zonder dat een deel daarvan verloren gaat aan belastingen,
ledenwerving, ontwikkeling van een nieuwe strategie, afscheid voormalig secretaris Olav Blok.
De beoogde nieuwe secretaris zal het conceptjaarverslag afmaken. Het komt volgende week op de
4

website.
7. Financieel jaarverslag, goedkeuring kascommissie door de leden, benoeming nieuwe
kascommissie
Boekjaar 2010 is afgesloten met een klein batig saldo. De vraag is nu of de vereniging met de
beperkte inkomsten die zij krijgt kan worden voortgezet. De Vereniging is overgegaan van de INGbank naar de Triodos Bank. Deze overgang heeft veel problemen gegeven. De penningmeester
meldt dat hij ruim zes weken niet heeft kunnen bankieren. Als leden dat willen, kunnen zij een
kopie van de jaarrekening krijgen.
De leden van de kascommissie, de heer Verhaar en de heer Wuis, melden de financiële stukken over
boekjaar 2010 te hebben gecontroleerd. Zij adviseren de ledenvergadering decharge te geven aan
het bestuur voor het gevoerde financieel beleid. Behalve de problemen die er waren met de
overgang naar een andere bank zag alles er keurig uit.
De voorzitter vraagt de leden of zij decharge willen geven aan het bestuur voor het in 2010
gevoerde financieel beleid. De ledenvergadering geeft het bestuur decharge voor het in 2010
gevoerde financieel beleid.
De voorzitter vraag aan de leden Wuis en Verhaar of zij voor volgend jaar wederom de
kascommissie willen vormen. De heer Wuis en de heer Verhaar geven aan dat zij dit willen.
De algemene ledenvergadering benoemt de heren Wuis en Verhaar tot lid van de kascommissie.

Ontwikkelingen rond het Central Park en de High Line in New York
De voorzitter geeft het woord aan gastspreekster Tineke Brinkhorst voor een uiteenzetting over de
ontwikkelingen rond het Central Park en de High Line in New York.

8. Visie en plan van de Vereniging voor de komende drie tot vijf jaar
De voorzitter geeft aan dat zij de uiteenzetting van mevrouw Brinkhorst zeer inspirerend vond. Zij
vraagt zich af wat de Vereniging daarvan kan gebruiken voor een visie op het eigen park.
De maatschappelijke ontwikkelingen brengen een intensiever gebruik van het park met zich mee, er
zijn meer bezoekers. Tegelijkertijd is er een druk om kwaliteit te leveren, terwijl de
overheidsbudgetten lager worden. Bovendien zijn mensen steeds minder geneigd zich aan de regels
te houden.
Mogelijkheden voor de Vereniging om haar invloed op te overheid te vergroten, zijn het werven
van meer leden en het vergroten van de bekendheid van de Vereniging onder vooral jongere
gebruikers.
Doelstellingen kunnen onder meer zijn: werken aan de speelfunctie van het park, meer inspraak van
de Vereniging in het beleid, een campagne tegen vervuiling, fondsenwerving voor het 100bomenplan en fondsenwerving voor nieuwe projecten.
De heer Gravemaker meldt dat het bestuur een verhoging van de contributie met 5 euro voorstelt,
van 10 euro naar 15 euro per jaar. Deze verhoging is alleen al nodig om de kosten te dekken.
Een lid wijst op de discrepantie tussen een hogere contributie en het streven naar meer leden. Als er
meer leden zijn komt er immers sowieso meer geld binnen en dan hoeft de contributie niet omhoog.
Het einddoel is een publiek-private samenwerking met de gemeente of het stadsdeel. De Vereniging
wil volgend jaar stoppen met het 100-bomenplan. Zij wil dan een nieuw doel stellen dat voortkomt
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uit het plan dat nu wordt opgesteld. De Vereniging heeft meer geld nodig om zich in die richting te
kunnen ontwikkelen.
Een lid suggereert dat er misschien een kraampje in het Vondelpark zou kunnen komen waar
mensen informatie kunnen krijgen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het
Vondelpark.
Een lid suggereert de mogelijkheid van bedrijfslidmaatschappen.
Een lid wijst op het belang van goede communicatie met de bewoners van omliggende buurten van
het Vondelpark.
Een lid suggereert om ieder lid te stimuleren om een ander lid te werven. Een andere suggestie is de
mogelijkheid van een lidmaatschap voor het leven.
De voorzitter vraagt of er voldoende draagvlak is voor de door het bestuur voorgestelde
contributieverhoging van 5 euro.
Drie leden geven aan dat zij tegen de voorgestelde verhoging zijn. De overgrote meerderheid is
voor. Daarmee is het voorstel aangenomen.
9. Rondvraag en sluiting vergadering
De voorzitter vraagt de leden die de presentielijst nog niet hebben ingevuld, dit alsnog te doen, en
daarbij vooral het e-mailadres aan te geven. Voorts dankt zij de notulist.
De heer Verhaar vraagt of het bestuur ieder lid via een kaartje zal vragen een ander lid te werven.
De voorzitter antwoordt dat dit het geval is.
De heer Wuis wijst op het belang van een alert. Via een alert per e-mail kunnen leden bericht
krijgen dat er nieuws staat op de website.
De heer Meesters wijst op zijn nieuwe boek Vondelparkverhalen, ISBN 978-90-484-1882-4.
De heer Kropveld merkt op dat hij de presentatie van het bestuur deze vergadering slordig vond. Er
zijn geen notulen, een bestuurslid is afwezig en er is geen definitief jaarverslag. Het bestuur kan niet
verwachten dat de leden dit verslag goedkeuren. Hij hoopt dat het bestuur volgend jaar met een
betere presentatie komt. Hij geeft aan dat hij de statuten zal nakijken om te bezien hoe een en ander
is geregeld.
Een lid dat de algemene ledenvergadering voor het eerst bezoekt, meldt een idee te hebben
gekregen van de sfeer. Zij is benieuwd hoe het verder zal gaan en is geïnteresseerd in de
nieuwsbrief per e-mail. Zij hecht veel belang aan informatie voor de leden.
Een lid wijst op het belang van de tv-zender AT5. Volgende week is er een campagne om de zender
te laten voortbestaan. Dit lid vraagt de leden naar de website van AT5 te gaan en een stem uit te
brengen voor deze zender.
Mevrouw Dullaart benadrukt het belang van de nieuwsbrief.
De voorzitter sluit de vergadering.

6

