Verslag algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Datum: 28 mei 2015
Locatie: StayOkay, Zandpad 5, Amsterdam
Aanwezig: Harry Wuis, Carine Wintermans, Hans Homburg, Theo Fikke, Daniël Kropveld, Ineke
van Wees, Franky Ribbens, Judith Herzberg, Janine Geysen, Pieter van den Hout, Jeroen Wilmes,
Olaf Paulus van Pauwvliet, C. Pelle, Jan Kienhuis (voorzitter)
Notulist: Pieter van den Hout
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het bestuur wil in deze
vergadering nagaan of het doet wat de leden willen met het park.
De voorzitter bespreekt de agenda. Geen van de aanwezigen vraagt om de agenda aan te vullen.
Een belangrijke speerpunt voor 2015 is de inzet van vrijwilligers. Daarnaast wil het bestuur een
aantal thema’s vaststellen waarvoor de Vereniging zich in de komende tijd hard moet maken. De
vraag is of de punten die het bestuur in gedachten heeft de juiste punten zijn. De voorzitter denkt
onder meer aan de discussie over het barbecueën in het park.
De bestuursleden Christiaan Lageweg en Erik Maas zijn in het buitenland en kunnen de vergadering
daardoor niet bijwonen. De voorzitter wijst op de aanwezigheid van Janine Geysen, die zich inzet
voor de vrijwilligers. Zij zal een toelichting geven op de plannen met vrijwilligers dit jaar.
De heer Fikke suggereert om op de website een foto van de bestuursleden te zetten.
2. Notulen algemene ledenvergadering van 4 juni 2014
De vergadering stelt het verslag van de algemene ledenvergadering van 4 juni 2014 vast. De
voorzitter dankt de notulist voor het goede verslag.
3. Bestuurswisseling
Twee bestuursleden hebben afscheid genomen: Muriël Stibbe en Pieternel Hol. Muriël Stibbe is
jarenlang bestuurslid geweest en ook voorzitter. Pieternel Hol merkte dat het bestuurswerk haar te
veel tijd kostte en is daarom gestopt. Binnenkort zal ook Erik Maas afscheid nemen als bestuurslid.
Het lukt hem niet meer zijn bedrijf te combineren met het bestuurswerk. Bestuursleden raken
overigens vaak gefrustreerd als zij zien dat zij niet de tijd voor het werk hebben die zij eraan zouden
willen besteden.
Het bestuur heeft ook afscheid genomen van vrijwilligerscoördinator Jennecke Stradmeijer. Het
bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar inzet.
De voorzitter roept geïnteresseerde leden op om het bestuur te komen versterken. Geïnteresseerden
die (nog) geen lid zijn maar het Vondelpark wel een warm hart toedragen, kunnen zich ook melden.
4. Algemeen jaarverslag over 2014
De organisatie van de festiviteiten in verband met het 150-jarig bestaan van het Vondelpark verliep
niet gemakkelijk. Het Vondelpark is volgens de Vrienden geen festivalterrein. Het bestuur had
daarom voorgesteld om het 150-jarig bestaan één dag goed met elkaar te vieren. Het zijn twee
dagen geworden. De voorzitter laat een filmpje zien met een impressie van dit bijzondere weekend
in het park. Aan het einde was er een schoonmaakploeg. Het leuke was dat deze schoonmaakploeg
helemaal niet nodig bleek te zijn. Dit geeft aan dat als de organisatie van een festiviteit goed is, de
bezoekers willen meewerken. Ook zij willen er dan een goede dag van maken en zijn bereid om zelf
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hun rommel op te ruimen.
Een festival als dit is niet goedkoop. De financiële afwikkeling is buiten de Vereniging om gegaan,
de verantwoordelijkheid ervoor lag bij de gemeente. Alle inkomsten die zijn vrijgemaakt zijn
ingezet voor het festival.
Behalve met het festival is het bestuur bezig geweest met communicatie, participatie, private
samenwerking en educatie. Het team communicatie was vooral bezig met het festival. Alle
betrokkenen hebben eraan bijgedragen om de neuzen één kant op te krijgen. Het bestuur probeert
om regelmatig de nieuwsbrief uit te brengen en probeert daarnaast om ook via Facebook te
communiceren.
In het kader van participatie heeft het bestuur er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het park schoon is
achtergebleven na festiviteiten en zijn de planten bij het Vondelbeeld onderhouden. Dit vraagt veel
van de vrijwilligerscoördinatoren. Het bestuur is blij dat Janine Geysen en Charlotte van Leerdam
de vrijwilligerscoördinatie hebben overgenomen van Rik Verdenius en Jennecke Stradmeijer.
Het bestuur wil dat er een app wordt gemaakt die het bezoekers mogelijk maakt om via hun mobiele
telefoon informatie te krijgen als zij door het park gaan. Voor de bekostiging ervan heeft het bestuur
een aantal mogelijke sponsors op het oog. Dit jaar hoopt het bestuur daar resultaten van te laten
zien. Op die app mogen dan overigens geen dingen staan die er buiten de regie van de Vereniging
Vrienden van het Vondelpark zijn opgezet. Het idee is om er wandelroutes, historische zaken, en de
flora en fauna van het Vondelpark op te zetten. De voorzitter vindt dat er zorgvuldig moet worden
omgegaan met wat private partijen inbrengen over wat er op de app zou moeten komen te staan.
Volgens de heer Fikke mag het nooit zo zijn dat commerciële partijen bepalen wat er via de app
wordt gecommuniceerd. Het bestuur deelt die visie.
De heer Wuis vraagt of er ook echt een noodzaak is dat er zo’n app komt. De voorzitter antwoordt
dat die noodzaak er inderdaad is. Bezoekers en gebruikers moeten worden geïnformeerd over fauna
en cultuur, maar ook over de regels die gelden in het park. Een app geeft de mogelijkheid om hen
bij het park te betrekken.
De heer Fikke suggereert om ook een educatief element in te brengen in de app.
Op de app zullen routes worden gezet voor jongeren en ouderen. De bedoeling is dat als gebruikers
de routes die de app suggereert volgen of er andere informatie van tot zich nemen, respect krijgen
voor het park en er vervolgens met respect mee omgaan. Met de app kan menselijk bedrag worden
beïnvloed. Daarmee beoogt het bestuur ook een educatief doel.
Om het park op peil te houden is publiek-private samenwerking nodig: wij hebben elkaar allemaal
nodig om het park op peil te houden. Het gaat daarbij om de contributies van de leden, maar ook om
mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Afgelopen jaar is er regelmatig overleg
gevoerd met parkbeheerder Ruud Stuurman over allerlei zaken in het park. De samenwerking met
de gemeente zal verder worden vormgegeven.
De voorzitter geeft aan dat de plannen voor 2015 ambitieus zijn. De Vereniging kan niet zonder
bestuursleden om die plannen uit te werken. Er zijn maar weinig mensen die hun liefde voor het
park omzetten in activiteiten waarvoor zij twee of drie uur van hun tijd moeten nemen.
5. Financieel verslag
Het jaar is afgesloten met een negatief saldo. Ondanks dat de vereniging meer contributie int, zijn
en nog steeds veel leden die geen contributie betalen. Een oorzaak daarvan kan zijn dat de
Vereniging onvoldoende zichtbaar is. Ook zijn mensen minder gauw bereid om te betalen. Er is een
groei in het ledental, 117 leden meer dan vorig jaar. Het bestuur is daar uiteraard heel blij mee, wat
Notulen ALV 28-05-2015

2

niet wegneemt dat het bestuur het jammer vindt dat maar weinig leden naar de ledenvergadering
komen. Het bestuur constateert verder dat de leden zich vaak beperken tot het minimum
lidmaatschapsgeld van 15 euro. Dit heeft te maken met het systeem van automatische incasso en
met het feit dat er naast de contributie geen duidelijk doel is, bijvoorbeeld het honderdbomenplan.
Daar gaat het de Vereniging ook helemaal niet om, het gaat haar erom haar belangen naar voren te
brengen. Wat betreft het honderdbomenplan is de vraag of de gelden daarvoor goed worden
besteed. Het bestuur vond een eerste voorstel van de gemeente voor de besteding van de schenking
teveel “regulier onderhoud” , inmiddels heeft gemeente het plan aangepast en het bestuur zal dit
delen met de leden. Het is de voorzitter inmiddels wel duidelijk geworden dat het ondersteunen van
bomen duur is.
De voorzitter wijst op een donatie van Bakkerij Smilde BV, die echter alleen aan het festival mocht
worden besteed.
De bestuurskosten zijn iets hoger geweest dan begroot. Door extra kosten zijn die niet op 500, maar
op 550 euro uitgekomen.
Aan de kostenkant zijn er geen echte overschrijdingen geweest, maar er moet volgens de voorzitter
naarstig worden gestreefd naar meer inkomsten.
6. Kascommissie
De kascommissie adviseert de leden om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde
financieel beleid. De vergadering geeft het bestuur decharge voor het gevoerde financieel beleid.
De vergadering benoemt de heren Fikke en Wuis ook voor 2015 tot lid van de kascommissie.
7. Toelichting op de begroting
Het bestuur wil actief fondsen gaan werven. Het kwaliteitsniveau van het park was een 8 en wordt
nu een 6. De gemeente behandelt het park nu net als de andere Amsterdamse parken, terwijl het
Vondelpark veel intensiever wordt gebruikt. Het bestuur wil mensen aanmoedigen om nietcommerciële donaties te geven aan het park. Denk daarbij aan geld om het park te kunnen
schoonhouden, om de beelden te kunnen onderhouden en om een goed sanitair in stand te houden.
Er komt ook een nieuwe website. Websites verouderen snel, waardoor er na drie jaar alweer een
nieuwe website moet komen. Het doel ervan is overigens om geld te besparen. Als er een nieuwe
website is, gaan de exploitatiekosten omlaag. Daarnaast zal de nieuwe website ook beter zijn. De
content van de huidige website zal ernaar worden overgezet. Jeroen Jansen heeft zich aangemeld als
vrijwilliger om de website te ontwikkelen.
De voorzitter acht publiek-private samenwerking van groot belang. De gemeente begint zich
gelukkig te realiseren dat wat er uit het Vondelpark komt, terug zou moeten gaan naar het
Vondelpark.
De voorzitter vraagt of de leden kunnen instemmen met de begroting. Geen van de aanwezigen
tekent bezwaar aan tegen de voorgestelde begroting, waarmee zij definitief is.
8. Vrijwilligers
Het bestuur merkt dat er middelen nodig zijn om de vrijwilligers te voorzien van goede materialen,
om hen een kop koffie aan te bieden enzovoort. De gemeente gaf hun vroeger allerlei materiaal,
maar doet dat nu niet meer. Als de Vereniging zich wil blijven inzetten voor het vrijwilligerswerk,
moet zij het ook faciliteren. Een probleem is wel dat het bestuur daarmee nog onvoldoende ervaring
heeft.
De heer Kropveld wijst erop dat de gemeente een vrijwilligerscoördinator heeft aangetrokken. De
voorzitter weet daarvan, de heer Delissen zet zich persoonlijk zeer goed in voor het Vondelpark.
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Vrijwilligerscoördinatrice Janine Geijsen informeert de leden aan de hand van een
powerpointpresentatie over het vrijwilligerswerk in het park en geeft daarbij aan dat het echt
noodzakelijk is om daar mensen voor te vinden. Zij wil zich gaan richten op preventie: ervoor
zorgen dat bezoekers zelf hun rommel opruimen en daarmee voorkomen dat het park vol rommel
komt te liggen. Daarnaast is voorgesteld om op twintig vrijdagen met vrijwilligers het park in te
gaan om het vuil dat nog wel is blijven liggen op te ruimen. Daarvoor zal naar mensen worden
gezocht bij scholen en bedrijven. De eerste resultaten zijn dat leerlingen van de Nicolaas
Maesschool de rommel rond het Vondelbeeld zullen opruimen en dat zal worden samengewerkt met
schoonmaakdienst en educatieve organisatie de Helden van nu.
Een lid suggereert de mogelijkheid om ook de leden van de Vereniging in te zetten. Janine Geijsen
geeft aan dat zij daar zeer voor openstaat. De heer Fikke wijst op het probleem dat de leden dan wel
moeten worden bereikt.
De voorzitter acht het van belang dat vrijwilligers erop kunnen vertrouwen dat als zij komen voor
vrijwilligerswerk zij dan ook echt aan de gang kunnen.
9. Staat van het Vondelpark
Olaf Paulus van Pauwvliet gaat in op de staat van het Vondelpark. De Vereniging kan zich het
komend jaar bezighouden met barbecueën, bomenkap, bootcamps, fietsers en scooters,
waterkwaliteit en vervuiling. Het is goed als de vereniging daarin met één gezicht naar buiten komt.
De heer Fikke stelt voor om als ledenvergadering te stemmen over een eventueel bezwaar tegen de
letters I AMSTERDAM. De leden geven aan dat de letters I AMSTERDAM verwijderd zouden
moeten worden.
Mevrouw Herzberg vindt dat activiteiten die elders in de stad kunnen plaatsvinden, niet in het
Vondelpark zouden moeten plaatsvinden. Parken zouden in hun functie van rustpunt moeten
worden gerespecteerd. De heer Kropveld vindt dat “de moeder van alle problemen” moet worden
aangepakt: de gigantische bezoekersdruk in het park. De vraag moet zijn hoe die bezoekersdruk kan
worden teruggedrongen. Veel mensen komen naar het Vondelpark voor allerlei activiteiten. De
vraag is of dat zo moet doorgaan. Een lid wijst op het probleem dat er in het park heel veel wordt
gedoogd, wat ertoe leidt dat het vooral in de avonduren nogal eens misgaat.
De vergadering vindt het moeilijk om het bestuur een lijst met speerpunten te geven waaraan het de
komende tijd zou moeten werken. De leden vinden de speerpunt van het barbecueverbod van
belang. Eén lid wil ook preventie als speerpunt.
De voorzitter geeft aan dat hij het van belang vindt om met de betrokken leden vaker samen te
komen. Voorts vindt hij het van belang om de vrijwilligers een plek te geven. Hij vindt het van
belang om na te denken over welke plaats het Vondelpark in de stad moet innemen.
Rondvraag
De heer Fikke dankt de bestuursleden en de vrijwilligers voor hun inzet.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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