Notities over een Beleidsplan voor de
Vrienden van het Vondelpark
(concept)
INTERN BELEID
De vereniging Vrienden van het Vondelpark (VvVp) vertegenwoordigt zijn leden en dit moet
voorop staan bij het uitvoeren van beleid.
De mening van leden moet tellen en dit wordt geuit bij de Algemene Ledenvergadering
(ALV). Bij grote kwesties wordt een Bijzondere Ledenvergadering uitgeroepen. (bv. het
herbouwen van de drinkwaterfontein, of het organiseren van een jubileumfeest).
Daarbij gaat het bestuur uitzoeken of er andere methoden zijn om de leden te raadplegen,
bv via de moderne media. Zoals een besloten forum die alleen voor leden toegankelijk is.

Communicatie naar de leden
De VvVp beheert een website waarin verenigingsnieuws en -promotie wordt vermeld, een
Facebook pagina met populair Vondelparknieuws. Een nieuwsbrief per mail aan leden en
belangstellenden kan worden opgezet.
Het bestuur communiceert naar de leden bij voorkeur via mail. Leden zonder een mail-adres
krijgen nieuws per post, voor 2018. Post is namelijk tijdrovend en kostbaar, dus wij streven
ernaar om met ieder (betalend) lid per mail te communiceren in plaats van post te
gebruiken.

Het Bestuur
Het bestuur bestaat volgens de statuten uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Daarnaast zijn er algemene bestuursleden. Deze kunnen een specifieke taak op zich
nemen. Zoals bv. Communicatie, Ledenbelangen, Administratie, Websitebeheer, Bomenkap
en -aanplant, Groen, Evenementen, etc. Deze taken kunnen ook door actieve leden gedaan
worden.
Het bestuur vergadert minstens iedere 6 weken. Een besluitenlijst van iedere
bestuursvergadering is voor leden inzichtelijk.
Het bestuur onderhoudt contacten met andere parkgroepen, zoals Stichting ‘t Hart, de
Ondernemersvereniging, Volt, NMT-Zuid, Parkenoverleg en omringende bewonersgroepen.
En draagt het ledenbelang uit naar politiek, ambtenaren en handhavers. Dit in goed
structureel overleg en als het niet anders kan ook via actie of zelfs het gerecht. Wij blijven
een luis in de pels bij uitvoerend beleid.
Jaarlijks wordt een Parkschouw gehouden, waarbij knelpunten in het Vondelpark
gedocumenteerd worden en met belanghebbenden en gemeente gedeeld worden.

Ledenadministratie
De ledenadministratie moet zo georganiseerd worden dat het voldoet aan de hoogste
privacy standaarden. Niet relevante ledengegevens moeten niet opgeslagen worden. Er
moet een strikt toegangsbeheer komen, en gegevens moeten via beveiligde kanalen
gecommuniceerd worden.
Er moet een methode bedacht worden om op makkelijke manier de contributie te innen.
Acceptgiro’s, IDeal, Tikkie zijn niet mogelijk. De leden vragen over te schrijven op ons
banknummer, of incasso (met nog enkele op te lossen problemen) wel.
Incasso geschiedt 1x per jaar, overschrijven kan op iedere datum (vanaf de datum van
aanmelden), met een looptijd van een jaar.
De ANBI status moet weer verkregen worden.

Vrijwilligers
De VvVp stelt dat het beheer van het park geheel door de gemeente bekostigd moet
worden. Wij willen hiervoor ook een begroting zien. Dit mag dus niet afhankelijk worden van
sponsorgelden of vrijwilligerswerk.
Daaroverheen kunnen de zogenaamde kersen-op-de-taart-werkzaamheden door vrijwilligers
gedaan worden.
De VvVp verzorgt geen vrijwilligersactiviteiten, omdat stichting ‘t Hart en NMT-Zuid daar al
heel actief in zijn. Wel kan de VvVp bemiddelen tussen zijn leden en vrijwilligerswerk en
promoten

Privacybeleid
In mei 2018 zijn wij overgegaan naar een nieuw registratiesysteem, die aan de vereisten van
de nieuwe wetgeving voldoet. De database staat in de cloud, en wordt geraadpleegd via
een beveiligde verbinding. Volgens de statuten hebben alleen bestuursleden toegang tot
deze gegevens. In de database staan gegevens van leden, belangstellenden en abonnees
op de nieuwsbrief. Ook is er een soort van telefoonboek met contacten noodzakelijk voor de
bedrijfsvoering van de vereniging.
Van ieder persoon wordt -indien bekend, de volgende gegevens bijgehouden:
Lidmaatschapsnummer, Voorletter(s), Achternaam, Adres, Postcode en Woonplaats, Land,
Mailadres, Datum van aanmelding, Bankrekening, Incassomachtiging, Telefoonnummer,
Mobiel nummer, Nieuwsbriefabonnee, en gegevens betreffende de contributiebetalingen.
●
●

Bankgegevens worden alleen bijgehouden voor leden die een incassomachtiging
gegeven hebben.
Mailadressen worden alleen gebruikt voor verenigings-mededelingen, zoals over
contributie en ledenvergaderingen. Voor andere mededelingen dient men op de
nieuwsbrief geabonneerd te zijn.

●
●
●

Telefoon wordt alleen gebruikt indien mailgegevens ontbreken of incorrect zijn.
Ieder lid heeft volgens de nieuwe wet recht op inzage en correctie op zijn gegevens.
Gegevens van leden die hun lidmaatschap opzeggen worden gewist.

ARCHIEF
In de vorige bestuursperiode is nagenoeg het volledige verenigingsarchief verloren gegaan.
het bestuur stelt zich ten doel samen met de leden zoveel als mogelijk het oude archief
(liefst in digitale vorm) te herstellen.
EXTERN BELEID
De hoofddoelstelling van de Vereniging is het verzekeren van het Vondelpark als een oase
van rust zoals dat in de statuten staat. Het bestuur interpreteert dit als het vinden van een
goede balans in wat er zich in het Vondelpark afspeelt voor allerlei belanghebbenden zowel
bezoekers als buurtbewoners als gebruikers moeten het in en om het Vondelpark naar hun
zin hebben
Dt zorgt voor een drieledige opdracht:
-

Het kritisch volgen wat er zich in en om het Vondelpark afspeelt en daarop acteren
richting de media en gemeente ( de radarfunctie)
Het opkomen voor de lange termijn continuïteit van het Vondelpark zowel wat betreft
het onderhoud als de financiering daarvan (tegengaan verpretparkisering)
Het vertegenwoordigen van de belanghebbenden van het Vondelpark in diverse
gremia zoals de gemeente, het parkenoverleg en met andere verenigingen zoals de
Stichting Hart en Sooz alsook de politiek. (Initiatief functie)

Het bestuur organiseert een ‘radar’-functie middels moderne middelen zoals de
omgevings-app en google om op de hoogte te blijven van alles wat er zich rond het
Vondelpark afspeelt. Dat kunnen korte termijn dossiers zijn zoals een onverwachte
kapvergunning of horeca aanvraag of langer termijn dossiers zoals het Amsterdamse parken
beleid
Het bestuur volgt de onderhoudsplannen en verleende vergunningen en de ontwikkeling van
de bezoekersaantallen en de diversiteit daarvan.
Het bestuur maakt zich sterk voor een specifieke begroting voor het Vondelpark en concrete
jaarlijkse projectfinanciering. Nu is het absoluut onduidelijk hoe de verdeling van de gelden
over de diverse parken is gealloceerd en waarom. Welke gedachten liggen ten grondslag
van de budget/begroting.
Het bestuur zet zich in voor een update van de Structuurvisie, de Groen agenda en een
nieuw grootgroenonderzoek

Actueel
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Op dit ogenblik loopt het project Kanskaart Vondelpark. Het bestuur dient de
ontwikkelingen van dit project te volgen (radar)
Commerciële bootcamps binnen de perken houden, en vooral niet op de
kinderspeelplaatsen (verpretparkisering)
Randbebouwing, en ongebreidelde verbouwingen van huizen aan het park in de
gaten houden (radar)
Voor de bevoorrading van de Horeca en Volt, bestellingen combineren en e-car
gebruiken (initiatief)
Meer bemoeienis met bomenkap en herplantbeleid, in de vorm van een schouw met
het beheer (radar)
Expansie van de tennisbanen, met name de kunstverlichting (verpretparkisering)
Monumentale Snoephuisje op het terrein van de Vondeltuin herbouwen (initiatief)
Lichtplan ivm veiligheid (initiatief)
Verbetering parkmeubilair en wc’s (initiatief)
Verkeerscirculatieplan ( initiatief)
belangengroepen in kaart brengen (radar)
Meer betalende leden ( initiatief)

Het is de bedoeling dat de actuele lijst per item aan een bestuurslid wordt toegewezen die
input levert voor een todo-lijst ( wie doet wat wanneer en hoe en benodigd budget),
Hieruit volgt het benodigde budget voor het komende jaar en zal financiering gevonden
moeten worden

