Verslag algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Datum: 4 juni 2014
Locatie: StayOkay, Zandpad 5, Amsterdam
Aanwezig: Carine Wintermans, Hans Homburg, Daan Aeijelts, Ineke van Wees, Michel Claessens,
Marieke Ziedses Des Plantes, George E. Berenschot, Peter van Woensel Kooy, R.F. Reinders
Folmer, Bart Fokkens, Anneke Felten, Nienke van Ruiten, Marja van Beek, Jorrit Koeman, Ineke
Bekenkamp, Theo Fikke, Judith Herzberg, Marike Luyendijk, Vera Boon, Olaf Paulus van
Pauwvliet, Rik Verdenius, Erik Maas, Marsha Tatipikalawan, Harry P. Wuis, Jan Kienhuis
(voorzitter), Pieter van den Hout, Jeroen Wilmes
Afwezig met bericht:
Notulist: Pieter van den Hout
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige vrienden welkom. Hij waardeert het dat zij
de moeite hebben genomen om deze vergadering te bezoeken. Het bestuur wil graag inspiratie
opdoen, om te bezien welke richting de Vereniging moet gaan de komende tijd.
De voorzitter gaat in op het programma van de avond. De vergadering stelt de agenda vast.
De voorzitter stelt Jeroen Wilmes, de beoogd secretaris van de Vereniging, de bestuursleden en de
notulist voor aan de aanwezige leden.
2. Presentatie over Festival 150 jaar Vondelpark
14 en 15 juni is het Festival 150 jaar Vondelpark. Op 14 juni speelt de Vereniging een belangrijke
rol in de viering van het honderdvijftigjarig bestaan van het park. De voorzitter vertelt hoe hij de
Vereniging die dag wil vertegenwoordigen.
Als er belangrijke gebeurtenissen zijn in de stad wordt vaak lang nagedacht hoe daaraan invulling
kan worden gegeven. Meestal is daarvoor dan een geoormerkt bedrag beschikbaar. De organisatie
gaat dan buiten het gezichtsveld van de burgers om, maar burgers krijgen wel de gelegenheid om
met een voorstel te komen om op die dag iets leuks of speciaals te doen. Zo is er nu een lange lijst
van mensen en organisaties die invulling willen geven aan de festiviteiten rond 150 jaar Vondelpark
en die daarvoor uit de subsidiebron willen putten. De voorzitter heeft er moeite mee als het gevolg
daarvan een wirwar van niet op elkaar afgestemde activiteiten is. Hij vindt dat de dag moet gaan
over het Vondelpark en over de mensen die het park maken, waaronder bijvoorbeeld ook de
wandelaars, de horeca en de beheerders. Er moet een collectief zijn voor de organisatie van één
feest, niet van een aantal ongecoördineerde activiteiten. Aan het stadsdeel kan de Vereniging
daarmee ook duidelijk maken wat zij wil.
Het bestuur wil gebruikers van het park laten ervaren hoe andere gebruikers het park ervaren.
Daarmee streeft het bestuur naar een evenwichtig gebruik van het park, gebruikers moeten de rust
krijgen om ervan te kunnen genieten. Als individuele gebruikers elkaar die rust gunnen, kan
iedereen van het park genieten. Die gedachte wil het bestuur in samenwerking met het stadsdeel en
sponsors aan de gebruikers overbrengen bij de viering van het honderdvijftigjarig bestaan van het
park. Daar het organiseren van een festival als dit veel geld kost, moeten er wel goede afspraken
worden gemaakt.
Tijdens het Festival 150 jaar Vondelpark heeft de Vereniging als uitgangspunt: het Vondelpark als
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klankbord van de stad. Oorspronkelijk was het park van een aantal individuen, van waaruit een
collectief is opgebouwd. Het programma op zaterdag 14 juni begint om 12.00 uur. Een nazaat van
de familie Van Eeghen komt dan het startschot geven. Het bestuur probeert om de feestelijkheden te
laten verlopen binnen de kaders van de vergunning die gewoonlijk voor een zaterdag wordt
afgegeven. Op Vondel CS, het voormalige Vondelparkpaviljoen, is een klassiek programma: een
‘opereoke’, een operavoorstelling door de buurtbewoners. Verder is er een activiteit voor kinderen
over de dieren in het park, is er een sportprogramma waarbij mensen kunnen bootcampen en zijn er
rondleidingen in de natuur. Albert Heijn wil op deze dag een picknick aanbieden aan de buurt, de
‘Vondelprak’. Omdat er veel AlbertHeijn-vestigingen in de buurt van het Vondelpark liggen en veel
bezoekers daar hun etenswaren kopen voordat zij het park ingaan en de resten van deze etenswaren
daar nog wel eens laten liggen, straalt dat negatief af op Albert Heijn,. Met de ‘Vondelprak’ wil zij
zich op een positieve manier onder de aandacht brengen. ARTZUID JUNIOR organiseert een
ontwerpwedstrijd beeldende kunst. Er is een stille plek bij het Theehuis. Er zijn lezingen met een
scherp oog voor cultuur en samenleving, Groeten van Vondel!, die plaatsvinden op het podium bij
het beeld van Vondel met onder andere Jules Deelder. Jules Deelder komt dan vertellen hoe het is
als Rotterdammer in het Amsterdamse Vondelpark. In het Openluchttheater is er een programma
voor jongeren.
Er worden 50 à 60 duizend mensen verwacht, ongeveer twee keer zoveel als er normaal gesproken
komen op een mooie zaterdag. Daarvoor is een professionele evenementenorganisatie ingehuurd die
de organisatie voor zijn rekening neemt en bijvoorbeeld ook zorgt voor programmaboekjes.. Met
deze gecoördineerde aanpak onderstreept het bestuur dat gebruikers van het park er gezamenlijk
gebruik van maken en zij dus rekening moeten houden met elkaar.
Er is 400.000 euro aan subsidie en sponsorgelden binnengekomen. De rol van de Vereniging is om
te helpen te programmeren. Zij zal de bezoekers erop worden wijzen dat zij rekening met elkaar
moeten houden, opdat zij op een leuke manier met elkaar kunnen genieten van het Vondelpark.
Behalve dat het bestuur zich erop verheugt om de bezoekers te laten genieten van de festiviteiten,
wil het hen ook graag lid maken van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark: wie een
financiële bijdrage levert, gaat veel voorzichtiger om met het park. Een lidmaatschap biedt ook de
mogelijkheid om goed te communiceren met de gebruikers.
Financieel houdt de Vereniging niets over aan de festiviteiten. Als er gelden resteren gaan die naar
een educatieprogramma over de natuur in het park en over hoe bezoekers aan het park met elkaar
moeten omgaan.
De sporters hebben aangegeven dat zij graag een aparte ruimte willen. Als er gelden overblijven die
waren bestemd voor het sportprogramma, zullen die worden toegevoegd aan het budget voor een
aparte plek om te bootcampen.
De voorzitter hoopt dat alle aanwezige leden in deze vergadering het festival zullen bezoeken.
Op zondag 15 juni houdt de burgemeester een toespraak. Deze dag wordt georganiseerd door
ARTZUID.
Na het festival volgt een evaluatie. Onder meer zal worden geëvalueerd hoeveel van de mensen die
hebben aangegeven dat zij zouden komen, daadwerkelijk zijn gekomen.
Voor 24 augustus is in het Vondelpark een concert van Acda en De munnik gepland. Veel
aanwezigen zijn bezorgd over het grote aantal bezoekers dat wordt verwacht. Bij de evaluatie van
het festival zal zeker ook vooruitgeblikt worden naar dit evenement.
Een lid wijst op de mogelijkheid van verliezen. De voorzitter geeft als reactie dat de Vereniging
geen enkel risico heeft op verliezen. Als er geld overblijft wordt dat als een gift aan de Vereniging
Vrienden overgemaakt.
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Mevrouw Hertzberg vraagt welke regels gelden voor alcoholgebruik. Volgens de voorzitter heeft de
horeca zelf zijn regels daarvoor. Albert Heijn neemt zijn verantwoordelijkheid in het deel dat zij
bijdraagt.
De heer Wuis vraagt of de pers wordt geïnformeerd. De voorzitter meldt dat er uitgebreid over zal
worden bericht in Het Parool en ook in andere media, waaronder AT5. Alle buurtbewoners, de
mensen die drie straten rond het park wonen, hebben apart een uitnodiging gekregen.
3. Voortgang ‘Vondelpark conservancy’
De voorzitter meldt dat ‘Vondelpark conservancy’ gaat over de publiek-private samenwerking die
de Vereniging probeert op te bouwen: samen met het stadsdeel het beheer voeren over het park. Er
is aanleiding om naar een vorm te groeien waarin de Vereniging samenwerkt met het stadsdeel. De
vraag is waar wij staan in de samenwerking met het stadsdeel. De voorzitter geeft daarvoor het
woord aan de beoogd secretaris, Jeroen Wilmes.
De heer Wilmes meldt dat het bij conservancy gaat over instandhouding en evenwichtig gebruik
van het park. Van groot belang daarbij is respect voor elkaar. De heer Wilmes geeft een overzicht
van de verschillende typen gebruikers van het park. Veel typen gebruikers komen samen op een
klein grondgebied, waardoor daar een grote druk op ligt.
Een lid vindt het park een apenrots geworden. Zou de oorspronkelijke doelstelling, een oase van
rust, niet meer in de gaten moeten worden gehouden. De heer Wilmes vindt dat er inderdaad een
spanningsveld ligt, maar het Vondelpark is wel publiek terrein. Er moet daarom worden ingezet op
betrokkenheid: iedere bezoeker moet zien dat het park van hem of haar is en dat het daarom van ons
allemaal is, de overheid kan het niet alleen. Iemand die zich eigenaar voelt van het park, voelt zich
erbij betrokken. Dat is de kern van publiek-private samenwerking, bereiken dat mensen het
Vondelpark net zo behandelen als hun eigen achtertuin.
Een lid vindt dat het park aan zijn eigen succes ten onder gaat. De heer Wilmes geeft toe dat de
druk op het park toeneemt. Publiek-private samenwerking is niet nieuw, maar er kan meer mee:
beheer, programmering en participatie. Bij beheer is samenwerking van groot belang. Bij de
programmering is van belang dat die wordt gecoördineerd, neem bijvoorbeeld de organisatie van
150 jaar Vondelpark en het organiseren van educatie. Bij educatie richt de Vereniging zich op de
lange termijn, waarbij zij differentieert per doelgroep. Een ander doel daarvan is om betrokkenheid
te creëren bij het park. Participatie gaat over het op elkaar afstemmen van de activiteiten. Daarnaast
gaat participatie over fondsenwerving. In het algemeen moet er in het kader van publiek-private
samenwerking worden gezocht naar mogelijkheden om private betrokkenheid te vergroten. De
voorzitter voegt daaraan toe dat de Vereniging Vrienden van het Vondelpark dat doel probeert te
bereiken door mensen naar het park toe te halen en hen te inspireren.
Een lid mist initiatieven tot gedragsbeïnvloeding van mensen. Het verhaal van het Vondelpark zou
volgens haar moeten worden verteld door mensen met een voorbeeldfunctie, zoals bekende
Nederlanders. Dit is een mooi voorbeeld en een goed idee. De voorzitter zegt toe dat hij dit punt in
het bestuur aan de orde te zullen stellen.
Een lid die woont op het Rijtuigenhof merkt op er aan de kant waar zij woont rust is. Het is er
vredig. De voorzitter is blij met wat deze mevrouw zegt, de lasten en de lusten van het park zouden
goed moeten worden verdeeld.
Een lid meldt dat mensen het gezellig druk kunnen vinden in het park kan, terwijl andere mensen
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die drukte juist irritant vinden. De voorzitter vindt het van belang dat daarom een visie wordt
ontwikkeld op het gebruik van het park. De Vereniging heeft zevenhonderd leden en heeft daarom
ook de autoriteit om daarin een belangrijke rol te vervullen.
Huishoudelijk deel
4. Afronding activiteiten rond restauratie Vondelfontein
De heer Reinders Folmer heeft zich los van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark ingezet
voor de restauratie van de Vondelfontein. De voorzitter vindt het goed dat ervoor wordt gezorgd dat
de fontein blijft bestaan.
De heer Reinders Folmer geeft een overzicht van de activiteiten rond de Vondelfontein.
Het bestuur zal zich in de toekomst voor de Vondelfontein inzetten. De voorzitter dankt de heer
Reinders Folmer voor zijn inzet voor de Vondelfontein en geeft hem daarvoor een fles wijn.
Een lid vraagt wanneer het kruis weer op de fontein komt. De voorzitter geeft aan dat het bestuur
zich daarvoor zal inzetten.
5. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 juni 2013
De vergadering stelt het verslag van de algemene ledenvergadering van 13 juni 2013 zonder op- of
aanmerkingen vast.
6. Bestuurswisseling
De heer Pinck bleek de functie van secretaris niet te kunnen verenigen met zijn privéleven. In goed
overleg heeft hij daarom afscheid genomen van het bestuur. De voorzitter dankt hem voor zijn
diensten. Jeroen Wilmes heeft aangegeven dat hij de functie van secretaris op zich wil nemen. De
voorzitter vraagt de algemene ledenvergadering om de heer Wilmes te verkiezen tot secretaris van
het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark. Bij acclamatie verkiest de algemene
ledenvergadering de heer Wilmes tot secretaris van de Vereniging. Gefeliciteerd!
De heer Verdenius heeft aangegeven dat hij stopt als bestuurslid. Hij is maar liefst zeven jaar
bestuurslid geweest en heeft de Vereniging eindeloos geïnspireerd om toch vooral dingen te doen.
Hij drukte het bestuur altijd op het hart dat het nog zoveel kan bedenken, maar dat wat het heeft
bedacht vervolgens wel moet gebeuren. De voorzitter dankt hem voor het vele werk voor de
Vereniging.
De voorzitter roept leden die interesse hebben voor een bestuurslidmaatschap op zich bij het bestuur
te melden.
7. Verslag kascommissie 2013
De heer Reinders Folmer en de heer Fikke hebben de kasstukken gecontroleerd. Zij adviseren het
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. Er is minder geld uitgegeven dan
er is binnengekomen. Het bestuur heeft geprobeerd om binnen de grenzen van de begroting te
blijven en dat is gelukt.
De voorzitter stelt voor het advies van de kascommissie over te nemen. De algemene
ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het financieel beleid over 2013.
Een lid herinnert eraan dat ook de kasstukken over 2012 nog moesten worden bekeken. De leden
van de kascommissie geven aan dat zij ook naar de kasstukken over 2012 hebben gekeken en dat zij
ook die akkoord hebben bevonden. De voorzitter stelt voor om ook het advies van de kascommissie
over de jaarstukken over 2012 over te nemen. De algemene ledenvergadering verleent het bestuur
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ook decharge voor het financieel beleid over 2012.
De voorzitter vraagt of iemand zich wil opgeven voor de kascommissie. De heer Wuis geeft aan dat
hij lid wil worden van de kascommissie. De algemene ledenvergadering benoemt de heer Wuis en
de heer Fikke tot lid van de kascommissie
8. Financieel jaarverslag 2013, benoeming kascommissie
Zie punt 7.
9. Inhoudelijk jaarverslag 2013
De heer Maas geeft een toelichting op het inhoudelijk jaarverslag. Er wordt nog gezocht naar
mensen die het vrijwilligerswerk willen coördineren.
10. Begroting 2014
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting. Voor het festival is 1000 euro extra
uitgetrokken. Voor ledenwerving is 2000 euro uitgetrokken. Dat is veel, maar dat bedrag wordt
terugverdiend als de Vereniging erin slaagt om een paar honderd leden extra te werven. Er is een
reservering van 5000 euro, Juridisch Fonds: voor het geval er iets gebeurt, zijn er middelen voor
professionele ondersteuning.
Er is 4000 euro begroot voor het festival. Dat is de geplande begroting.
Een lid constateert dat er 1000 euro voor de brochure aan de buurtbewoners is uitgetrokken en
vraagt of het uitgeven en verzenden van deze brochure niet een taak is van het stadsdeel. De
voorzitter meldt dat de Vereniging ervoor heeft gekozen om zelf de uitnodiging uit te geven en te
verspreiden, om te benadrukken dat de uitnodiging van alle gebruikersgroepen komt en ook om er
leden mee te werven. Zo neemt de Vereniging verantwoordelijkheid voor de dingen die zij doet.
11. Rondvraag en sluiting
De heer Van Woensel Kooi herinnert eraan dat drie ooievaars in het park binnenkort zullen worden
geringd. Hij vraagt of het bestuur daarbij aanwezig kan zijn. De voorzitter antwoordt dat het bestuur
daarvoor is uitgenodigd en vertegenwoordigd zal zijn.
Mevrouw Felten vraagt wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van de grote letters I
AMSTERDAM. De voorzitter meldt dat de plaatsing ervan is besproken in het bestuur. Het
stadsdeel heeft er vergunning voor verleend. Het bestuur had de grote letters liever niet in het park
gezien. Dit jaar blijven ze er staan, maar het bestuur zal erop aandringen dat ze er volgend jaar niet
meer komen.
De heer Fikke vindt dat het stadsdeel erop vooruit is gegaan wat betreft het verwijderen van het vuil
in het park. Wel zou hij het goed vinden als er fonteintjes komen. Daarnaast zou er volgens hem
moeten worden gedacht aan het plaatsen van sanitaire voorzieningen. De voorzitter neemt het punt
over en benadrukt ook weer het belang van publiek-private samenwerking. In de begroting van de
gemeente Amsterdam is er echter geen ruimte voor.
Mevrouw Felten vraagt of er geld dat het golftoernooi opbrengt, naar de Vereniging gaat. De
voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is. Wel komen de inkomsten uit het golftoernooi ten
goede aan het park.
Een lid wil dat het bestuur concreter is in het formuleren van de doelstellingen, bijvoorbeeld in haar
educatieve doelstelling om kinderen te laten kennismaken met de natuur in het park. De voorzitter
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neemt de opmerking van dit lid ter harte. Het bestuur zal er naar streven nog meer verantwoording
af te leggen voor zijn beleid. Overigens meldt hij dat het bestuur geen gelden uitgeeft zonder
verantwoording te hebben afgelegd aan de leden.
De heer Van den Hout merkt op dat het fietsverkeer vanaf de ingang aan de Amstelveenseweg tot
aan de ingang Leidseplein hem zorgen baart. Vooral in de ochtenduren, als mensen met de fiets
door het Vondelpark naar het centrum toe rijden, is het daar een snelweg. Voor voetgangers is het er
op dat moment ronduit gevaarlijk. De heer Reinders Folmer merkt op dat deze vraag niet in de
rondvraag van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark aan de orde hoort te komen. Het is een
vraag waarover de gemeente zich moet buigen in het Meerjarenplan Fiets. De voorzitter geeft aan
dat het bestuur zich over de vraag van de heer Van den Hout zal buigen.
De heer Van den Hout vindt dat er niet meer zou mogen worden gebarbecued in het park. Het
probleem is dat de druk op het park enorm hoog is. Het aantal plekken waar mag worden
gebarbecued is weliswaar teruggebracht, maar het intensieve gebruik van die plekken brengt
brandlucht met zich mee en beschadiging van de natuur. Er zou gelet op het intensieve gebruik van
het park een verbod op barbecueën moeten komen tegelijkertijd met het aanleggen van
voorzieningen om te barbecueën in andere, minder drukke, parken in de stad, bijvoorbeeld het
Rembrandtpark. De voorzitter geeft aan dat als het barbecueën, als het al moet worden toegestaan,
goed moet worden gereguleerd. Er moet stevig op worden gehandhaafd. Eventueel moet het zelfs
worden afgeschaft. Een lid vindt dat het Vondelpark zou moeten worden gezien als de longen van
de stad. Daar is de lucht schoon. Het bestuur zou dit argument kunnen inbrengen om het barbecueën
tegen te gaan.
Een lid vraagt of bij de educatie de scholen zijn ingeschakeld. Een bestuurslid meldt dat als er geld
is binnengehaald verder invulling zal worden gegeven aan de besteding ervan. Een lid vraagt of de
educatie niet kan worden gesubsidieerd. Een bestuurslid geeft aan dat de subsidie daarvoor al is
vergeven. Hij sluit echter niet uit dat nog geld kan worden verkregen uit een subsidieaanvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.
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