Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Algemeen jaarverslag over de periode januari 2013 tot en met december 2013.
Concept

Algemeen.
Het jaar 2013 is in algemene zin een voortzetting en verdieping geweest van het beleidsplan 20112013. Met daarin de vier speerpunten:
1. Intensievere communicatie over de waarde van het park, gebruiksregels, hoe gebruikers bij
kunnen dragen en betrokkenheid kunnen tonen.
2. Ledengroei, vooral door het aantrekken van jongere leden en bedrijfslidmaatschappen.
3. 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.
4. Het ontwikkelen van een publiek-private samenwerkingsconstructie in partnerschap met het
stadsdeel Zuid/de gemeente met als voorbeeld de conservancy
Voor 2013 is er als motto gekozen voor: “minder doen, maar beter doen!” Om dit ook
daadwerkelijk vorm te geven heeft het bestuur voor elk speerpunt een werkgroep in het leven
geroepen. Vanuit deze werkgroepen is actief gewerkt aan de speerpunten.
Per onderwerp wordt er verslag uitgebracht over de ontwikkelingen en de resultaten. Samenvattend
zijn er op 3 van de 4 gebieden goede resultaten geboekt. Helaas zijn de doelstellingen voor de
ledengroei niet gehaald. Daar staat tegenover dat de participatie aan het groenonderhoud en het
schoonhouden van het Vondelpark afgelopen jaar uitzonderlijk goed is geweest. Dit is te zien in het
Vondelpark en ook vanuit de gemeente wordt dit zeer gewaardeerd. Zeer veel dank gaat daarom uit
naar alle vrijwilligers en heel in het bijzonder naar de vrijwilligers coördinatoren: Jennecke
Stradmeijer en Rik Verdenius.
Het bestuur heeft maandelijks vergaderd m.u.v. de zomerperiode. Eind 2013 heeft Sven Pinck
besloten zijn functie van secretaris in het bestuur van de VVVP neer te leggen. Zijn professionele
werkzaamheden waren niet langer verenigbaar met deze bestuursfunctie. Het bestuur dankt hem
voor zijn inzet.
De contacten tussen bestuur en andere organisaties en gebruikers groepen van het Vondelpark zijn
verder geïntensiveerd en verbreed. Over het algemeen is 2013 een goed jaar geweest met de nodige
verdieping en verankering.

Communicatie
Op communicatie gebied zijn de contacten met andere organisaties en belangengroepen om en rond
het Vondelpark aangehaald. De vernieuwde website wordt goed bezocht en wordt regelmatig
bijgewerkt. In 2013 hadden we met 50 nieuwsberichten een nieuw record, van bijna 1 bericht per
week.
Daarnaast is het gelukt om de digitale nieuwsbrief meer inhoud te geven en steeds aan het begin van
de maand te sturen. De reacties op de nieuwsbrief zijn vrijwel allemaal heel positief.

In 2013 heeft het bestuur een werkgroep educatie gevormd om meer werk te gaan maken van
educatie in het park. Allereerst is er een plan van aanpak geformuleerd. Voor de lange termijn wordt
een complete aanpak nagestreefd. Afgesproken is dat voor 2014 wordt ingezet op een blijvende
eerste stap als cadeau aan het park voor het 150-jarig bestaan. Dit kan een app zijn met
rondleidingen en informatiepanelen in het park.

Ledengroei
De vereniging kent eind 2013 ongeveer 700 leden. In totaal hebben 40 nieuwe leden zich
ingeschreven en ca. 20 leden hun lidmaatschap beëindigd. In het kader van “minder doen, maar
beter doen” is er prioriteit gegeven aan het werven van vrijwilligers en niet zonder succes. Wel is in
de loop van 2013 de hele ledenadministratie bijgewerkt en kunnen we nu eindelijk een koppeling
maken tussen de ledenadministratie en de contributie betalingen (zie ook financieel jaarverslag)..

Actieve bijdrage door vrijwilligers
Vondelpark Schoon Campagne; De campagne, die in 2012 is opgezet door stadsdeel Zuid in
samenwerking met de vereniging, heeft als doel om het Vondelpark schoner te maken. Het
bewustzijn te vergroten bij iedere bezoeker om afval zelf op te ruimen staat hierbij centraal. De
evaluatie van het eerste jaar was zo positief dat de campagne in 2013 is voortgezet.
Kern van de campagne is het uitdelen van afvalzakken op drukke avonden in het weekend, wanneer
veel bezoekers picknicken en barbecueën. De vereniging werft vrijwilligers bij bedrijven die elk een of
meer avonden voor hun rekening nemen. In totaal namen 12 bedrijven en organisaties deel aan de
campagne. De start van de campagne op Koninginnedag werd door het bestuur zelf uitgevoerd. Aan
het inleveren van volle afvalzakken was een loterij verbonden waarbij het stadsdeel als hoofdprijs
een iPad beschikbaar stelde.
In 2013 is een bescheiden begin gemaakt met vrijwilligerswerk voor groene activiteiten. Eerste
activiteit was het inplanten van het plantsoen rond de muziekkoepel. Het streven is deze activiteiten
uit te bouwen en daarbij samenwerking te zoeken met de SOOZ die al lange tijd vrijwilligerswerk
organiseert op de Koeienweide.
Het coördineren en organiseren is een belangrijke maar tevens zeer zware en moeilijke klus. Het
draait daarbij om het spanningsveld tussen vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dit geldt zowel voor de
schooncampagnes als zeker ook voor de groen activiteiten. Continuïteit van deze acties vormt de
basis voor alle andere activiteiten.

Publiek – Private Samenwerking
In het afgelopen jaar is de werkgroep Conservancy bezig geweest met het uitwerken van de visie op
beheer en ontwikkeling van het Vondelpark in samenwerking tussen de gemeente en particuliere
organisaties zoals de Vrienden. In dit kader is er een studiereis geweest naar New York en Atlanta
waar aan werd deelgenomen door bestuursleden van de VVVP en de verantwoordelijk wethouder
van het Stadsdeel. (alle deelnemers hebben zelf de kosten gedragen voor deze studiereis). Het doel
was om nader te verkennen hoe het parkbeheer in een Publiek–Private samenwerking kan worden
georganiseerd. Er zijn ook nuttige contacten gelegd om in een later stadium nog eens dieper op
vraagstukken in te kunnen gaan. Ook is er door een lid van de werkgroep contact gelegd met een
groep Londense parken die eveneens sinds een jaar of tien in een PPP zijn georganiseerd. Behalve

informatie over de werkwijze nu is het ook heel interessant om te horen over het pad dat deze
organisaties in hun ontwikkeling zijn afgelopen.
Het bestuur heeft het Stadsdeel gevraagd om na te denken over een vorm van een publiek-private
samenwerking om zodoende krachten van publiek en overheid te kunnen verenigen in ons
gemeenschappelijke doen. De verantwoordelijk wethouder, Joep Blaas, heeft positief gereageerd op
dit initiatief en aan intern advies bureau gevraagd dit nader te onderzoeken. De resultaten daarvan
zijn begin 2014 beschikbaar gekomen.
Als onderdeel van het idee van de Conservancy is overleg geweest met de Stichting Hart voor het
Vondelpark over nadere samenwerking. Dat heeft geleid tot een concreet plan voor samenwerking in
het kader van het 150 jarig bestaan van het Vondelpark.

