Verslag algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Datum: 13 juni 2013
Locatie: StayOkay, Zandpad 5, Amsterdam
Aanwezig: R.F. Reinders Folmer, Daan Aeijelts, Lidia van Oostveen (afgevaardigde Vereniging
Hondenbezitters Vondelpark), Martie van Regteren Altena, Cécile Deken, Simone Knijff, Pieternel
Hol, Carine Wintermans, Ineke Ensing, Mat Janssen, Marjo Ariës, Olaf Paulus van Pauwvliet,
Nolda Rijkenberg, Theo Fikke, Judith Herzberg, Pieter van den Hout, Erik Maas, Jan Kienhuis
(voorzitter punt 7 tot en met 12), Christiaan Lageweg, Sven Pinck, Rik Verdenius, Monique
Fransen, Muriël Stibbe (voorzitter punt 1 tot en met 6), Anneke Stehouwer (bezoekster, geen lid)
Afwezig met bericht: Peter van Woensel Kooy
Notulist: Pieter van den Hout
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij bedankt StayOkay voor het
gebruik dat de Vereniging mag maken van de locatie. De agenda die de leden hebben ontvangen is
gewijzigd. De agenda die wordt gehanteerd ligt op tafel. De voorzitter geeft aan hoe de avond er uit
zal zien. De voorzitter gaat kort in op de ingezette koers van de Vereniging.
De parkbeheerder roept op om vrijwilligers te werven om op 22 juni mee te helpen bij het beplanten
van bepaalde gedeeltes van het Vondelpark. Het scheelt enorm veel geld als een groep enthousiaste
vrijwilligers dit doet en het dus niet hoeft te worden bekostigd uit het budget voor het Vondelpark.
De heer Aeijelts merkt op dat Henk de Lugt, die zich voor de vorige algemene ledenvergadering
had afgemeld, aan kanker is overleden. Hij woonde in de Vossiusstraat en was betrokken bij het
park.
2. Vaststelling agenda
De vergadering stelt de voorgestelde agenda vast. De presentatie van Quirijn Verhoog is naar het
einde van de vergadering verplaatst.
3. Notulen algemene ledenvergadering van 27 mei 2012
De heer Reinders Folmer wijst er dat zijn naam op de laatste pagina van het verslag fout is gespeld.
De naam moet dus zijn: “R.F. Reinders Folmer”, niet “Reinders Volmar”.
De heer Fikke merkt op dat hij niet op de aanwezigenlijst staat, terwijl hij wel op de vergadering
was. Hij had zich zelfs aangemeld voor de kascommissie. De voorzitter meldt dat dit zal worden
aangepast.
De vergadering stelt het verslag met de gevraagde wijzigingen vast.
4. Inhoudelijk jaarverslag 2012
De heer Pinck bespreekt het jaarverslag, dat aan de aanwezigen voorafgaand aan de vergadering is
uitgereikt. Het gaat om een normaal kalenderjaar. Wel zijn er een aantal bestuurswijzigingen
geweest.
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De heer Kienhuis meldt dat er ook een aantal kritische punten zijn opgenomen in het jaarverslag. Er
zijn zorgen over de ledenwerving, waaraan harder moet worden gewerkt. Er moet meer worden
ingezet op betrokkenheid. Voorts moet de Vereniging de communicatie verbeteren. Naar aanleiding
van het jaarverslag 2012 is er een nieuw motto geformuleerd: Minder doen, maar beter doen!
Er is een kick-off geweest met de oud-leden en de bestuursleden.
De heer Kienhuis vraagt welke leden weten dat de campagne Vondelkabouter mede op initiatief van
de Vereniging Vrienden van het Vondelpark is ontstaan. Slechts een klein aantal van de aanwezige
leden blijkt daarvan op de hoogte te zijn. De Vondelkabouter is misschien lelijk, maar hij valt wel
op. Het doel van de campagne komt voort uit het belang van handhaving. De vervuiling wordt
namelijk steeds ernstiger. Daar wordt nu tegen gestreden, onder andere door hondenbezitters erop te
wijzen en met de campagne Vondelkabouter. Deze campagne is bedoeld voor jongeren. Aan het
begin van het jaar komen de jongeren in het park. De Vereniging wil de jongeren erop wijzen dat zij
hun rommel moeten opruimen. De campagne is heel succesvol geweest en blijft daarom heel 2013
een belangrijke speerpunt van het bestuur. Het bestuur heeft de campagne echter niet uitdrukkelijk
bekend gemaakt als een campagne van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark.
De voorzitter meldt dat Hetty Fentener van Vlissingen zich zeer heeft ingezet voor deze campagne.
De voorzitter meldt dat er op AT5 iedere keer aan iemand anders een Vondelparkkabouter zal
worden uitgereikt aan mensen die iets voor het Vondelpark hebben gedaan. Het idee daarachter is
dat mensen die echt iets hebben gedaan voor het park, daarvoor mogen worden gewaardeerd.
Een lid vindt dat de Vereniging Vrienden van het Vondelpark wat duidelijker naar voren zou
moeten komen, temeer omdat de verantwoordelijkheid voor het Vondelpark over twee stadsdelen is
verdeeld.
Contacten die de Vereniging heeft met de AVRO zullen niet worden losgelaten.
StayOkay voelt zich betrokken bij het Vondelpark en wil de banden met de Vereniging aanhalen
om iets voor het park doen. Zij heeft de Vereniging daarom in de gelegenheid gesteld om er haar
algemene ledenvergadering en gewone vergaderingen bij hun locatie op het Zandpad 5 te houden.
De ledenvergadering geeft haar goedkeuring aan het inhoudelijk jaarverslag
5. Financieel jaarverslag 2012 en benoeming kascommissie
De penningmeester zou de algemene ledenvergadering om goedkeuring van het financieel
jaarverslag over 2012 willen vragen. De kascommissie is echter nog niet bij elkaar geweest om de
kasstukken te controleren. De penningmeester kan de leden daarom nog niet om definitieve
goedkeuring vragen van het financieel jaarverslag. De penningmeester geeft een toelichting op het
jaarverslag. Naar aanleiding van het ledental merkt hij op dat er wordt gestreefd naar verhoging van
het aantal leden. Een probleem is dat van de overboekingen met gebruik van papieren acceptgiro
niet te achterhalen welk lid zijn contributie heeft overgemaakt.
De penningmeester loopt verschillende kostenposten door. De post voor het lustrumconcert was er
alleen in 2012. Een zware kostenkost is de communicatie met de leden. Er moet daarom hard
worden ingezet op digitalisering. Er is een post vrijgemaakt voor vrijwilligerscoördinatie. De
Vereniging is er in geslaagd om daarvoor subsidie te krijgen.
De penningmeester vraagt om instemming met het financieel jaarverslag op voorwaarde dat de
kascommissie een positief oordeel geeft over de stukken. Vóór 1 september moet een en ander zijn
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afgerond.
Een lid vraagt waar de 2000 euro voor het juridisch fonds is ondergebracht. Krijgt de Vereniging
rente over dit bedrag? De penningmeester bevestigt dit, het bedrag voor het juridisch fonds staat op
de spaarrekening.
Een lid ziet dat het aantal leden niet in overeenstemming is met de contributie-inkomsten. Gelet op
het aantal leden zou er meer contributie moeten zijn binnengekomen. De heer Kienhuis meldt dat
het inderdaad voorkomt dat leden hun contributie niet betalen. De Vereniging voert geen actief
incassobeleid. Haar doel is om de dingen te doen die moeten worden gedaan.
De heer Fikke vindt het zeer vervelend dat leden hun contributie betalen door gebruik te maken van
blanke incasso’s. Hij suggereert daarom om met automatische incasso’s te gaan werken. De
voorzitter merkt op dat de Vereniging daarvoor niet heeft gekozen, omdat zij met acceptgiro’s
gemakkelijker grotere bedragen binnen kan krijgen. De kans dat leden boven op het bedrag van de
contributie iets extra’s doen is groter als zij met een acceptgiro betalen dan wanneer zij hun
contributie via een automatische afschrijving laten overmaken. De heer Kienhuis geeft aan dat dit
onderwerp in een komende bestuursvergadering zal worden besproken.
6. Bestuurswisselingen
Hetty Fentener van Vlissingen is als bestuurslid afgetreden. Twee kandidaat-bestuursleden stellen
zich voor: Christiaan Lageweg en Pieternel Hol. De heer Lageweg woont inmiddels dertien jaar in
Amsterdam in de nabije omgeving van het park. Hij wil graag een bijdrage leveren aan het
Vondelpark. Hij is enthousiast om stappen te zetten in de publiek-private samenwerking
(conservancy). Hij wil penningmeester worden. Pieternel Hol woont al 25 jaar in deze buurt en is
heel actief in het park. Zij werkt al jaren bij de overheid. In het verleden heeft zij bij stadsdeel Zuid
gewerkt. Zij heeft veel met het park te maken gehad en is onder andere verantwoordelijk geweest
voor de gebouwen. De algemene ledenvergadering verkiest de beide kandidaat-bestuursleden tot
bestuurslid: de heer Lageweg tot penningmeester en mevrouw Hol tot gewoon bestuurslid.
De voorzitter meldt dat haar termijn als voorzitter erop zit. Vier jaar geleden zag zij een advertentie
staan waarmee naar een voorzitter werd gezocht voor de Vereniging. Zij heeft naar de functie
gesolliciteerd en de algemene ledenvergadering heeft haar toen tot haar voorzitter verkozen. Het
bleek een pittige klus. Zij had aanvankelijk de wens tot vernieuwing en verjonging. Het heeft geleid
tot een bestuur met veel energie. De Vereniging stevent nu af op goede samenwerking met het
stadsdeel. Het was niet altijd gemakkelijk, maar wel heel leerzaam. Haar baan en gezin maken het
moeilijk voor haar om het voorzitterschap voort te zetten. Zij wil de leden nu voorstellen aan
kandidaat-voorzitter Jan Kienhuis.
De heer Kienhuis meldt dat mevrouw Stibbe wel in het bestuur wil blijven. Zij wil zich als
bestuurslid gaan inzetten voor communicatie. Het bestuur heeft zich de vraag gesteld of er een
voorzitter van buiten moest komen of dat er binnen het bestuur een voorzitter kon worden
aangezocht. De heer Kienhuis meldt het voorzitterschap graag op zich te willen nemen: niets is
leuker dan maandelijks samen te komen om over iets positiefs te praten. Als de leden hem tot
voorzitter verkiezen wil hij een goede invulling geven aan die taak.
Een lid vraagt welke kant de beoogd voorzitter denkt dat het park uit moet gaan. Welke visie heeft
de beoogd voorzitter op de relatie met de belanghebbenden. De heer Kienhuis antwoordt dat de
vereniging staat voor een “evenwichtig gebruik” van het park. De vraag is dan natuurlijk wat onder
evenwichtig moet worden verstaan. Er moet goed worden gekeken naar wat er in het park gebeurt.
Dat moet bepalend zijn voor een antwoord op de vraag wat een evenwichtig gebruik is. Het moet
daarbij gaan om een gebruik op de lange termijn.
De algemene ledenvergadering verkiest de heer Kienhuis tot voorzitter van de Vereniging Vrienden
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van het Vondelpark.
De nieuwe voorzitter bedankt mevrouw Stibbe voor haar werk als voorzitter van de Vereniging. Zij
werkt volgens de heer Kienhuis vanuit haar gevoel om samen ergens enthousiast voor te worden.
Dat is wat hij van haar heeft geleerd. De voorzitter verheugt zich dat mevrouw Stibbe aanblijft als
gewoon bestuurslid.
7. Plan 2013
De nieuwe voorzitter meldt dat de Vereniging vier speerpunten heeft. Het eerste speerpunt is
communicatie. Een werkgroep zet zich in om goed te communiceren met belanghebbenden van het
bestuur. De werkgroep wil het beter gaan doen met een tijdige en actuele digitale nieuwsbrief, door
de website bij te houden, en door meer pr-matig vast te stellen wat de Vereniging wil en dat naar
buiten te brengen. Het tweede speerpunt is ledenwerving. Daarvoor is een aparte coördinator
aangetrokken. Het derde speerpunt is het stimuleren van bijdragen door vrijwilligers. Rik Verdenius
is in het bestuur de trekker van de vrijwilligersactiviteiten. Hij zet zich ervoor in om de campagne
Vondelpark Schoon opnieuw uit te voeren. De heer Verdenius hoopt dat daar meer schot in komt.
Er zal een vrijwilligersdag voor groenwerk worden georganiseerd. Als deze dag een succes wordt,
zullen meer vrijwilligersdagen voor het groenwerk worden georganiseerd. Een derde speerpunt is
gastheerschap met periodieke rondleidingen. Daarvoor kunnen aan de deelnemers ook bijdragen
worden gevraagd. Het vierde speerpunt is ‘Conservancy’. De heer Maas meldt dat andere grote
parken het Vondelpark tot publiek-private samenwerking hebben geïnspireerd. Het stadsdeel en ook
verschillende andere organisaties zijn er enthousiast over. Het bestuur wil zich ook laten inspireren
door informatie te vergaren tijdens een studiereis die zij voor eigen rekening wil maken naar
Amerika.
Mevrouw Hertzberg merkt op dat er in de winkels in de omgeving van het Vondelpark zoveel
reclame wordt gemaakt voor versnaperingen die er kunnen worden genuttigd. Als daarmee wordt
geadverteerd zouden deze winkels daarbij moeten melden dat de resten wel moeten worden
opgeruimd. De heer Maas vindt dat dit moet worden opgepakt. Het bestuur wil daar
verantwoordelijkheid voor nemen. Conservancy geeft mogelijkheden om activiteiten daarin te
bundelen.
8. Begroting 2013
De penningmeester en de voorzitter bespreken de begroting voor 2013. De portokosten zijn hoog en
ook de bestuurskosten zijn omhoog gegaan. Bestuursleden doen veel voor eigen rekening. Daar
vrijwilligerscoördinatie een belangrijk speerpunt is, is daarvoor een budget vrijgemaakt. Met
vrijwilligerswerk kunnen gebruikers van het park het beste laten zien dat zij van het Vondelpark
houden.
De penningmeester stelt vast dat de Vereniging een eigen vermogen begint te krijgen. Het bestuur
zal inventariseren hoe dit vermogen het beste kan worden aangewend. Het bestuur staat open voor
suggesties van leden.
Een lid is geïnteresseerd in de bank die zoveel rente geeft. De penningmeester geeft aan dat dit punt
moet worden bijgesteld. 3% rente is tegenwoordig namelijk niet reëel.
9. Wijzigingsvoorstel doelstelling Vereniging Vrienden van het Vondelpark
De voorzitter meldt dat er is gesproken over de doelstelling. De voorzitter leest het huidige
statutaire doel van de vereniging voor. De laatste zin is de moeilijkste: “Tevens wil de vereniging
het Vondelpark handhaven als groene oase van rust.”
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Het bestuur voelt zich ongemakkelijk bij deze formulering. Zij doet niet helemaal recht aan de
breedte van de functie van het Vondelpark. Er zijn daarom tweede alternatieve doelstellingen
geformuleerd.
De voorzitter legt drie keuzes voor: de huidige handhaven of een van de twee andere
mogelijkheden.
De moeilijkheid is dat de 16 miljoen bezoekers (bezoeken) niet allemaal voor de groene oase van
rust komen. Daarmee loopt de vereniging het gevaar zich buiten de andere relevante discussies over
het gebruik van het Vondelpark te stellen. Een groep jongeren van rond de achttien heeft vaak een
heel ander doel dan de gebruikers die in alle rust van het park willen genieten. De Vereniging moet
volgens de voorzitter de discussie kunnen aangaan met de jongeren en ervoor zorgen dat afspraken
die met hen zijn gemaakt worden gehandhaafd. Samen met de leden zou volgens de voorzitter
moeten worden vastgesteld wat een “evenwichtig gebruik” van het park is.
De heer Fikke vindt dat de Vereniging een duidelijke keuze moet maken. Mevrouw Hertzberg denkt
dat alle drie de formuleringen strijdigheden bevatten. Iemand die stilte wil ervaren kan volgens haar
niet samengaan niet met iemand die harde muziek wil.
De voorzitter geeft aan dat er een spanningsveld bestaat tussen de verschillende gebruikersgroepen
van het park en dat de Vereniging staat voor een evenwichtig gebruik.
Een lid wijst erop dat de overlast er maar een beperkte deel van het jaar is. Voorts wijst dit lid erop
dat het grootste aantal bezoekers fietsers zijn. Overigens zijn overlast-plegers ook medewerkers van
het stadsdeel. Hij vindt dat er naar een balans moet worden gezocht. Zo vindt hij het niet nodig dat
er op zondagen met grote bladblazers door het park wordt gereden.
De heer Kropveld vindt dat de doelstelling van de Vereniging zo ruim mogelijk moet zijn, om te
voorkomen dat zij zich te zeer beperkt. De doelstelling moet volgens hem gaan over alles wat er
gebeurt in het park. De heer Kropveld wijst op een eerder conflict waarin de Vereniging in een
procedure niet ontvankelijk werd verklaard, doordat de randbebouwing niet in de statuten was
opgenomen.
Een lid geeft de voorkeur aan de tweede doelstelling. Zij wil een zo breed mogelijke doelstelling.
Een ander lid denkt dat je je vrienden moet kunnen kiezen. Zij vindt het een vreemde redenering om
te zeggen dat je moet kiezen voor iedereen die in het park komt. De voorzitter geeft daarop als
reactie dat het bestuur geen gebruikers wil uitsluiten. Het is volgens het lid echter vreemd om te
zeggen: er komen zoveel mensen, wij kiezen voor al die mensen. Volgens een ander lid is het
probleem dan echter dat doordat bepaalde groepen mensen worden uitgesloten, het niet mogelijk zal
zijn om met hen in gesprek te komen.
De heer Fikke merkt op dat de vereniging fietsers gedoogt. Als de tweede en de derde stelling
worden genomen, dan zouden de fietsers het voor het zeggen krijgen.
Het bestuur zal het punt deze vergadering niet in stemming brengen. Het zal terugkomen. Het blijkt
een moeilijk punt te zijn.
10. Rondvraag en sluiting
De heer Van den Hout vraagt of er niet een kascommissie moet worden benoemd. De voorzitter
antwoordt dat er inderdaad bij is ingeschoten doordat de kascommissie voor de controle van de
jaarstukken over 2012 niet bijeengekomen is. De algemene ledenvergadering benoemt de bestaande
kascommissie ook voor het boekjaar 2013.
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De voorzitter meldt dat de Vereniging is uitgenodigd door de Vereniging Hondenbezitters
Vondelpark voor overleg. Het doel is om dichter bij elkaar te komen en de twee verenigingen
eventueel te laten samengaan
De voorzitter sluit de vergadering.
11. Pauze
12. Presentatie over de waterhuishouding van het Vondelpark door Quirijn Verhoog van
Stadsdeel Zuid
Quirijn Verhoog houdt een presentatie over de waterhuishouding in het park.
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