Beleidsplan 2019-2021 Vereniging Vrienden van het
Vondelpark
Inleiding
Dit beleidsplan van de Vereniging Vrienden van Het Vondelpark geldt voor
de periode 2019-2021. Het plan omvat een overzicht van doelstellingen en
activiteiten van de Vereniging.
Het plan is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en wordt
jaarlijks geconcretiseerd in een activiteitenplan voor het betreffende jaar.

Doelstelling
De vereniging is opgericht in juli 1987 en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40535642.
De vereniging heeft conform artikel 2 van de statuten als doel het
bevorderen van het Vondelpark als park, gekarakteriseerd door ermee
verbonden natuur- en cultuurwaarden en door zijn sociaal-culturele functie
in stand blijft en dat evenwichtig aan de behoeften van ontspanning
tegemoet wordt gekomen. Tevens wil de vereniging het Vondelpark
handhaven als een groene oase van rust.

Activiteiten
De vereniging richt zich op de volgende activiteiten
 Het bevorderen van een passend gebruik van het park
 Het invloed uitoefenen op het beheer, inrichting en onderhoud en op
de directe omgeving van het park
 Het wekken van belangstelling voor het park en het geven van
informatie over het park
 Het nemen van initiatieven die de functie van het park voor de
gebruikers versterkt.
De vereniging wil zich in de komende beleidsperiode 2019-2021 richten op
het vinden van een goede balans tussen de verschillende gebruikers van
het Vondelpark. Zowel bezoekers als gebruikers als buurtbewoners moeten
het in en rond het park prettig voelen.
Dit zorgt voor een drieledige opdracht:
1. Radarfunctie: het kritisch volgen wat zich in het Vondelpark afspeelt
en daarop acteren richting media en gemeente
2. Het tegengaan van ‘verpretparkisering’: opkomen voor de lange
termijn continuïteit van het Vondelpark zowel wat betreft onderhoud
als financiering

3. Het vertegenwoordigen van het Vondelpark in diverse gremia zoals
de Gemeente, het parkenoverleg, overleg Kansenkaart en het
afstemmen met andere belangengroepen zoals Hart voor het Park
en SOOZ.

Activiteiten 2019-2021
1. Ledenadministratie:
De ledenadministratie dient te worden overgezet maar een nieuwe
gebruiksvriendelijke provider en moet voldoen aan de eisen die de
privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVG) stelt.
De communicatie met de leden zal zoveel als mogelijk via
emailcontacten verlopen, ook om op deze wijze (port)kosten te
besparen.
2. Ledenwerving:
De Vereniging wil graag een afspiegeling zijn van alle gebruikers van
het park en zal deze verschillende gebruikersgroepen actief
benaderen en stimuleren lid te worden van de Vereniging. Door
actieve werving door middel van verschillende media zal het
teruglopende ledenbestand weer op peil worden gebracht.
3. PR en communicatie:
Om de communicatie met de leden en met gebruikers van het park
te verbeteren zal de website vernieuwd worden zodat informatie
snel en overzichtelijk beschikbaar is.
Er zal 4 keer per jaar een digitale Nieuwsbrief naar alle leden worden
gestuurd.
Facebook, Twitter en Instagram worden actief gevuld met actueel
nieuws en foto’s van het park in alle jaargetijden.
4. Bestuur
In 2019 treedt een compleet nieuw bestuur aan dat de
bestuurstaken overneemt van het interim-bestuur 2018. De oudbestuursleden zullen het nieuwe bestuur inwerken en met raad en
daad bijstaan. Het nieuwe bestuur maakt afspraken over
portefeuilles en wijze van vergaderen en legt deze in een
huishoudelijk reglement vast. Het nieuwe bestuur zal zich actief
presenteren naar overheidsorganen en andere belanghebbenden.
5. Deelname Kansenkaart
De Kansenkaart is een gezamenlijk advies van alle stakeholders van
het Vondelpark aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid en het
college van B&W. De kaart geeft een overzicht van de belangrijkste
ambities en opgaves voor het park in de (nabije) toekomst. De
Vereniging Vrienden van het Vondelpark heeft een actieve bijdrage

geleverd aan de totstandkoming van de Kansenkaart en zal in de
komende jaren een bijdrage leveren aan de uitvoering van de
gestelde doelen en de voortgang nauwkeurig monitoren.
6. Deelname Schouw
Het bestuur neemt deel aan een parkschouw in aanwezigheid van
diverse deskundigen op het gebied van parkbeheer. In deze Schouw
zal het bomenkapbeleid en het herplantbeleid besproken worden en
zullen knelpunten en oplossingen gedocumenteerd en gevolgd
worden.

7. Voorkomen overlast
In 2019 wordt het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam
geëvalueerd. O.a. voor parken zal de gemeente strengere
locatieprofielen opstellen. Het bestuur zal een actieve en kritische
bijdrage leveren aan het opstellen van deze profielen, gericht op het
voorkomen van overlast en het voorkomen van overbelasting van
het park door o.a. commerciële bootcamps, bevoorrading horeca,
kunstverlichting tennisbanen, verkeer en grote geluidsbelastende
evenementen.
8. Kritisch volgen van ontwikkelingen
Het bestuur volgt de ontwikkelingen in het park nauwgezet. Met
name wat betreft de bezoekersaantallen, type bezoekers, verleende
vergunningen (o.a. aan het Blauwe Theehuis), kapvergunningen,
onderhoudsplannen, schoonmaak. Het bestuur zet zich in voor een
update van de Structuurvisie en de Groenagenda.
Het bestuur maakt zich sterk voor een aan het Vondelpark
toegewezen gealloceerd budget vanuit de gemeente zodat jaarlijks
de financiële middelen vastgesteld kunnen worden voor het
realiseren van beleidsplannen.

Financiële activiteiten
Door werving van nieuwe leden zullen de inkomsten uit de jaarlijkse
contributie toenemen.
Bedrijven in en om het Park zullen actief benaderd worden en voor een
jaarlijkse donatie.
Door het versturen van briefpost tot het uiterste te beperken en de leden
per mail uit te nodigen voor een ALV kan een aanzienlijke kostenbesparing
worden doorgevoerd op portokosten.
Alle inkomsten uit contributie en donaties zullen aangewend worden voor
het realiseren van de doelstelling van de Vereniging. Bestuursleden en
eventuele vrijwilligers en adviseurs zetten zich om niet voor de vereniging

in. Alleen vooraf vastgestelde en werkelijk gemaakte onkosten zullen
vergoed worden

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van
3 april 2019

