Verslag 2018 Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Inleiding
Dit is het verslag over het 30ste bestaansjaar van de vereniging.
Een jaar waarin de vereniging in zwaar weer verkeerde, maar het jaar
uiteindelijk positief heeft afgesloten.
De doelstelling van de Vereniging ‘het bevorderen van het Vondelpark als
een oase van rust’ blijft onverminderd van kracht. De Vereniging zal hier in
de komende jaren door het toegenomen toerisme, een daarmee toenemende
bezoekersaantallen, hard aan moeten blijven werken.
Gelukkig heeft het in 2017 afgekondigde barbecueverbod geleid tot een
drastische vermindering van het afval in het park.
Bestuur
Eind 2017 is een interim-bestuur geinstalleerd bestaande uit interim-voorzitter
Daniël Kropveld, secretaris Sven Pinck en penningmeester Ad van Vugt met
als belangrijkste taak de financiele huishouding op orde te brengen en een
nieuw definitief bestuur voor te dragen.
Het interim-bestuur vergaderde ? maal en heeft zich intensief bezig
gehouden met de financiele situatie en de bestuurlijke perikelen die in 2017
ontstaan waren.
Het interim-bestuur heeft tevens nieuwe profielen opgesteld voor
bestuursleden.
De Algemene Leden Vergadering van november 2018 heeft met algemene
stemmen besloten de oud-voorzitter te royeren wegens???
Tijdens deze algemene ledenvergadering zijn 3 nieuwe kandidaten
voorgedragen door het interim-bestuur. De algemene ledenvergadering is
akkoord gegaan met het voorstel de 3 kandidaten te benoemen: Lidwien
Verbeek als voorzitter, Wouter Voskuijl als penningmeester, Saskia van Es als
secretaris. Berend-Jan Steenman zal het bestuur ondersteunen met de
uitvoering van de ledenadministratie.
De nieuwe bestuursleden zijn in de laatste maanden van 2018 door het
interim-bestuur ingewerkt en per begin 2019 met veel enthousiasme aan de
slag gegaan.
Het interim-bestuur verdient alle lof voor de wijze waarop zij de vereniging na
2 moeilijke jaren weer op de rails heeft gekregen.

Financiën
De vereniging heeft eind 2018 bijna 20.000 euro in kas. Het bestuur is in het
afgelopen jaar zuinig omgegaan met de gelden. In 2018 is over zowel de
contributie over 2017 als over 2018 binnengekomen. De binnengekomen
contributie over 2017 bedroeg 3955 euro. De opbrengsten uit contributie over
2018 bedroegen 4490 euro.De ict-kosten zijn in balans en bedroegen 289
euro. De bestuurskosten bedroegen 348 euro. De huur van de postbus is 250
euro. De kosten voor 2 mailings naar de leden bedroegen 2088 euro. In 2019
zal opnieuw geprobeerd worden van zoveel mogelijk leden het emailadres te
krijgen. Uiteraard alleen na toestemming van de betrokken leden.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld. Zij ontvangen
wel een vergoeding voor specifiek gemaakte kosten. Bij vergoedingen of
rekeningen boven de € 250,- is de handtekening van zowel de voorzitter als
de penningmeester noodzakelijk.
Al met al is er in 2018 een positief resultaat van 1998 euro. Dit zal
toegevoegd worden aan het vermogen wat hiermee eind 2018 op 19.317
euro uitkomt. Het financieel verslag over 2018 is inmiddels door de
kascommissie goedgekeurd. De richtlijnen op basis waarvan de
kascommissie de jaarrekening controleert zijn aangescherpt en vastgelegd.

Ledenadministratie
Het interim-bestuur heeft het afgelopen jaar minder tijd kunnen besteden aan
de leden. Wel heeft het in verband met de privacy de gegevens van de leden
op de website beter beveiligd.
Toen het interim-bestuur aantrad bleek de ledenadministratie ernstig
verwaarloosd. Dit is inmiddels aardig op orde gebracht. Het huidige
administratiesysteem werkt wel, maar is erg traag. Het nieuwe bestuur zal
bekijken of ecventueel overgestapt moet worden op een nieuw systeem.
Van ongeveer een derde van de leden is geen email adres bekend, ook naar
herhaalde verzoeken dit emailadres door te geven. Het versturen van
uitnodigingen per post kost het bestuur erg veel tijd en brengt hoge kosten
met zich mee. Slechts van enkele leden is bekend dat zij geen emailadres
hebben en per post uitnodigingen willen ontvangen. Dit zal uiteraard
gerespecteerd worden.

In de ALV van april is besloten een onderscheid te maken tussen betalende
leden en niet-betalende sympatisant-leden. Als een lid twee jaar geen
contributie heeft betaald, wordt het automatisch sympatisant-lid. Een
sympatisant-lid heeft geen stemrecht op de ALV. Eind 2018 heeft de
Vereniging 206 betalende leden.

Stakeholders
Het interim-bestuur heeft de continuïteit van de vereniging willen waarborgen.
Daarvoor heeft het contacten met stakeholders versterkt. De voorzitter van de
vereniging participeert in het Stakeholdersoverleg dat door de
gebiedsmakelaar van Stadsdeel-Zuid georganiseerd wordt. In dit overleg
informeren de Stakeholders elkaar over nieuwe ontwikkelingen en zoeken
waar mogelijk samenwerking. Het Stakeholdersoverleg heeft in 2018 een
maal plaats gevonden.

Vrijwilligers
Het interim-bestuur heeft geprobeerd in contact te komen met de
vrijwilligerscoordinator van het oude bestuur maar dit niet gelukt. Het
vrijwilligerswerk dat zij coördineerde, hoort eigenlijk niet bij de vereniging. Het
interim-bestuur heeft daarom deze werkzaamheden overgedragen aan
Natuur&Milieuteam Zuid en Stichting Hart voor het Vondelpark. Deze
organisaties zijn blij dat zij op deze manier met de Vereniging Vrienden van
het Vondelpark kunnen blijven samenwerken.

Communicatie
Door gebrek aan tijd van het interim-bestuur is er in 2018 geen nieuwsbrief
uitgegaan. Het nieuwe bestuur zal dit zeker gaan opppakken.
Wel is de website steeds actueel gehouden. Deze wordt goed bezocht. Ook
zijn veelvuldig berichten geplaatst op Instagram en Facebook.

Kansenkaart van het Vondelpark
Tijdens de ALV van november heeft Quirijn Verhoog, landschapsarchitect
van de gemeente Amsterdam een presentatie gehouden over de
Kansenkaart.
De Kansenkaart is een initiatief van Stasdeel Zuid om de belangrijkste
stakeholders van het Vondelpark de kans te geven een gezamenlijk advies uit
te brengen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid en het
Stadsbestuur van Amsterdam. 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.
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