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Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Notulen ALV 3 april 2019

4. Decharge oud-bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden

5. Huishoudelijk reglement

6. Stand van zaken beleid 2019 en beleidsvoornemens 2020

7. Rondvraag 

Vanaf 20 uur zal dhr. Wim Pijbes een lezing houden over Het Stadspark



Bestuurssamenstelling

� Decharge bestuurslid Saskia van Es
� Benoeming kandidaat bestuursleden:Arlette Naus, Elsbeth de Vos en 

Berend-Jan Steenman



Resultaten 2019 tot nu toe

� Ledenadministratie is op orde
� Email adres voor meldingen over het park aangemaakt op website
� 49 nieuwe leden erbij sinds 1 jan. 2019
� Zichtbaarheid vergroot: Instagram en Twitter account, nieuwe flyer
� Nieuwe bestuur heeft kennis gemaakt met alle relevante partijen 

zoals ambtenaren Stadsdeel, Rocco Piers, VOLT, Hart voor het Park, 
groenvoorziening etc.

� Nieuwe bestuur is 4 maal bijeen gekomen; portefeuilles zijn verdeeld
� Nieuwe website wordt nu ontwikkeld



Vervolg Resultaten
� Concept-huishoudelijk reglement opgesteld
� Concept-protocol kascommissie opgesteld
� Bestuur heeft deelgenomen aan een Parkschouw
� Gesprekken gevoerd met Stadsdeel over het aantal evenementen en 

de gevolgen hiervan
� Evaluatie geschreven op het Locatieprofiel
� Vriendenwandeling georganiseerd
� Ons bezwaar tegen de bomenkap is gehonoreerd!
� EN .... we hebben de ANBI-status weer terug!!



Wat gaan we nog doen dit jaar?

� Nieuwe website gaat de lucht in
� Nieuwsbrief naar alle leden
� We evalueren Locatieprofiel met Stadsdeel/Centrale Stad en zetten 

in op Locatieprofiel met fors minder evenementen
� We evalueren Gebiedsplan 2019 met Stadsdeel en leveren bijdrage 

aan Gebiedsagenda 2019-2022
� Samenwerking met Hart voor het Park en Groene Buurten verder 

onderzoeken



Concept-beleidsplan 2020
Maatschappelijke ontwikkelingen:
� Bezoekersaantal zal toenemen naar 20 miljoen bezoekers per jaar, meer 

bezoekers laten meer afval achter
� Veranderingen in stad zijn ook zichtbaar in park: stijgende toeristenstroom, 

toegenomen fietsverkeer
� Klimaatverandering is ook in park zichtbaar: droogte in zomer, natheid in 

winter
� Toenemend aantal evenementen, horeca en commerciële activiteiten en 

tegelijk afname van begrip hiervoor in omgeving
� Steeds meer verschillende gebruikers: toeristen, hondenuitlaters, hardlopers, 

bootcampers, rustzoekers, reuringzoekers, blowers, zwervers, fietsers, 
muzikanten, ouders met kinderen, feestjesvierders, picknickers  etc. 



De vraag is:

Van wie is het Vondelpark eigenlijk?



Wat vinden onze leden belangrijk ?

Uitkomst kleine enquête onder leden; 29 leden gaven 136 
suggesties en reacties

� Beschermen van groen wordt het vaakst genoemd: 20 keer
� Beter schoonhouden park: 18 keer
� Tegengaan van geluidsoverlast: 15 keer
� Minder evenementen en commercie: 14 keer
� Betere en zichtbare handhaving: 11 keer
� Reguleren van bootcamps: 10 keer
� Betere toiletten: 6 keer

�

�



En verder ….

veel goede overige suggesties zoals:

Meer ruimte voor kunst; hondenvrije gedeeltes; verbod biro’s; betere 
scheiding voetgangers en fietsers; positief zichtbaar zijn in media; 
duidelijkere borden; meer bloemen en bijen; peuken opruimen; 
duidelijke beleid en management.

Conclusie: de leden gaan voor een schoon, rustig en goed 
onderhouden park met nette wc’s, waar de natuur op nummer 1 staat!

(de leden houden niet van bootcamps met lawaai, gebrek aan 
handhaving, slechte paden en geluidsoverlast)



Wat komt binnen op meldingen@vvvp.nl

mailto:meldingen@vvvp.nl
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