Verslag algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Vondelpark
Datum: 14 november 2019
Locatie: Mediacafé VondelCS
Notulist: Pieter van den Hout

1. Welkom en mededelingen
voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling agenda
De vergadering stelt de voorgestelde agenda vast.
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 3 april 2019
De notulen va 3 april worden vastgesteld
4. Decharge oud-bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
5. Huishoudelijk reglement
Het bestuur licht het nieuwe huishoudelijk reglement toe. De vergadering gaat in op het in een
eerdere vergadering gedane voorstel om naast reguliere leden ook sympathisant-leden te registreren.
Verschillende meningen erover passeren de revue. Er zijn nu 240 betalende leden. Het aantal
ingeschreven leden – waaronder ook niet betalende leden worden geteld – is 744. Het probleem is
dat veel geïnteresseerden vergeten te betalen. Alle ingeschreven leden worden uitgenodigd voor de
ledenvergadering. Er zijn ook mensen die alleen op de nieuwsbrief zijn geabonneerd. Het is erg
moeilijk om de verschillende groepen uit elkaar te houden. Het bestuur gaat erover nadenken en
komt op de volgende ledenvergadering met een voorstel. Van belang is om ook mensen bij het werk
van de vereniging te betrekken. De vraag is daarom of je ze moet uitsluiten van de vereniging
omdat ze geen lid zijn of willen worden. Het bestuur hoort graag suggesties van de leden over dit
onderwerp.
6. Stand van zaken beleid 2019 en beleidsvoornemens 2020
Het doel voor 2019 was de basis weer op orde te brengen. De voorzitter meldt dat de
ledenadministratie op orde is. Er is een e-mailadres aangemaakt voor mensen die iets zien in het
park. Er zijn 49 nieuwe leden bij gekomen. Er is een instagram- en twitteraccount aangemaakt. Er is
een flyer gemaakt, die we aan potentieel geïnteresseerden kunnen doorgeven. Het bestuur heeft
kennis gemaakt met veel voor het park belangrijke personen. De taken in het bestuur zijn verdeeld.
Er wordt momenteel een nieuwe website ontwikkeld. Er is een concept-huishoudelijk reglement
opgesteld. Er komt een protocol voor de kascommissie. Er komt een parkschouw. Daniël Kropman
nodigt leden uit als het zover is. Er zijn gesprekken geweest met het stadsdeel over het aantal
evenementen en de gevolgen daarvan. Het Vondelpark heeft een eigen locatieprofiel waarin regels
voor evenementen staan. De vereniging is betrokken bij de evaluatie daarvan.
Een lid stelt voor dat de vereniging een actieve rol krijgt in de evaluatie. Een lid vraagt zich af
welke criteria worden gehanteerd bij de evaluatie. Het bestuur zou daar nu al naar moeten vragen.

Een lid vindt het van belang dat de vereniging goed weet wat ze wil. Er moet aan visieontwikkeling
worden gedaan. De moeilijkheid is dat de mening van omwonenden anders kan zijn dan die van
mensen die verder van het park vandaan wonen. De bewoners in huizen rondom het park hebben
dikwijls bezwaar tegen luide muziek die er wordt gespeeld, terwijl mensen die wat verder uit de
buurt wonen daarvoor nu juist naar het park toe komen. Een oplossing kan zijn om bijvoorbeeld
alleen niet elektronisch versterkte muziek toe te staan.
Het locatieprofiel is voor vier jaar vastgesteld. Het kan tussentijds wel worden bijgesteld. Het
bestuur is uitgenodigd om daarover mee te denken. Het bestuur zou een visie hierop moeten
formuleren en die visie zou moeten worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
De voorzitter legt de vraag voor hoeveel leden minder evenementen willen. Ongeveer de helft van
de aanwezigen opteert voor minder evenementen.
Een lid wijst op het belang van een alles omvattende visie over het park. Als de vereniging een visie
heeft, is het volgens dit lid makkelijker om potentiële leden te benaderen. Daarvoor is het wel van
belang dat de leden met punten komen die zij belangrijk vinden. Alleen op grond daarvan kan het
bestuur een visie formuleren.
Er is een vriendenwandeling georganiseerd. Verder zijn er protesten geweest tegen de bomenkap.
Van de veertig bomen die zouden worden gekapt, zijn er een stuk minder gekapt. Slechts 29 bomen
zijn gekapt (een boom is een boom als hij tien centimeter doorsnee heeft).
De vereniging heeft de ANBI-status terug, wat veel betekent voor de geloofwaardigheid voor de
vereniging.
De vereniging wil dit jaar nog een nieuwsbrief aan de leden doen uitgaan.
Er is een gebiedsplan waaraan een bijdrage moet worden geleverd.
Het bestuur heeft contouren geschetst voor een beleidsplan voor 2020. Van belang is om te weten
wat er gebeurt in het park. Er zijn veel meer mensen in het park dan vroeger, vooral toeristen. Er is
veel fietsverkeer. Ook is de klimaatverandering merkbaar. De horeca is fors uitgebreid. Het park
heeft veel verschillende gebruikers, de vraag is daarom van wie het Vondelpark eigenlijk is.
Een lid merkt op dat de Stayokay ook een vergunning heeft gekregen voor externe horeca. Na een
hoorzitting is bepaald dat de vergunning ten onrechte is verleend en dat die moet worden
teruggedraaid. Uiteraard is Stayokay daartegen in beroep gegaan, de externe horeca kan daardoor
nog even doorgaan.
De vraag is dus van wie het Vondelpark eigenlijk is. De leden hebben verschillende punten naar
voren gebracht. Onder andere beschermen van het groen, beter schoonhouden waren belangrijke
punten. Er zou in ieder geval een duidelijk beleid en een duidelijk management moeten zijn.
De voorzitter trekt uit deze antwoorden haar conclusie. Waar gaan we voor? Voor een schoon,
duurzaam park met bomen, bloemen en beien. Er moet rekening worden gehouden met de
monumentenstatus van het park. Gelet op de grote aantallen mensen die komen moet de handhaving
goed zijn geregeld, het moet echt parkgebonden handhaving zijn. Verder is van belang dat er
duidelijke borden zijn bij de verschillende ingangen die aangeven wat wel en wat niet is toegestaan
in het park. Daarop moet bijvoorbeeld worden duidelijk gemaakt dat voetpaden zijn bedoeld als
voetpaden en dus alleen door voetgangers mogen worden gebruikt, niet door andere
verkeersdeelnemers.

Het bestuur moet over de besproken punten met de stakeholders in gesprek gaan. Er moet jaarlijks
een parkschouw. De vereniging moet samenwerken met andere groepen in het park. Er moeten veel
en goede prullenbakken zijn waarin mensen hun afval kunnen deponeren en er moeten vooral ook
voldoende toiletten zijn. Een lid fulmineert fel tegen scooters in het park.
De vereniging moet zorgen voor nieuwe leden, zij moet zichtbaar zijn in de media en zij moet leden
aanzetten om actief te worden.
8. Rondvraag en sluiting
Wat betreft de ANBI-status vraagt een lid hoe de vereniging aan geld komt. De penningmeester
geeft aan dat de financiële positie van de vereniging behoorlijk is. Met meer geld kun je meer
dingen, denk aan de mogelijkheid om een bomenexpert om advies te vragen.
Een lid geeft aan dat het ook goed is dat onder de leden wordt gezocht naar mensen die echt iets
kunnen betekenen.
Een lid vraagt naar de kerngedachte van de vereniging. Dit lid denk daarbij zelf aan de gedachte dat
eenieder gebruik zou moeten kunnen maken van het park, maar dan wel zonder daarmee het gebruik
dat anderen ervan willen maken te frustreren.
Het tweede deel van de vergadering bestaat uit een lezing van Wim Pijbes met een belangrijke
bijdrage van Hans Wijers en een daarop volgende discussie. Een suggestie is private conservancy
van het park, het privatiseren van de publieke ruimte. De publieke ruimte zou dan in particulier
beheer zijn. De gemeente kan niet realiseren wat het Vondelpark nodig heeft. Daarvoor is het park
afhankelijk van particulier initiatief. Naast hun drukke bestaan hebben mensen stilte, ruimte en tijd
nodig. Het zijn parken waarin we die drie kunnen vinden. Daarin ligt de kwaliteit van parken.
Stel dat de politiek wordt overtuigd van mandatering in privaat domein, echter onder de voorwaarde
dat er privaat geld in moet. Zijn wij als omwonenden van het Vondelpark dan bereid om daarin geld
te investeren? Je zou dan een entiteit moeten hebben die geld ophaalt. In de komende jaren is de
grootste transgenerationele vermogensoverdracht ooit. Het Vondelpark zou een ANBI moeten
worden waaraan mensen hun vermogen kunnen overdragen. Een belangrijk punt daarbij is dat het
park een rijksmonument is. Het merk Vondelpark is zeer sterk, daarmee moet wat te doen zijn.
De voorzitter sluit de vergadering.
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