Jaarverslag 2020Vrienden
van het Vondelpark

Een nieuw bestuur
In de ALV van april werd een volledig nieuw bestuur gekozen:
Voorzitter: Lidwien Verbeek
Penningmeester: Wouter Voskuijl
Secretaris/ledenadministratie: Berend-Jan Steenman
Lid: Saskia van Es
In de ALV van november 2019 werden daar nog 2 nieuwe bestuursleden gekozen:
Lid: Arlette Naus met de portefeuille communicatie
Lid: Elsbeth de Vos
Saskia van Es beëindigde haar bestuurslidmaatschap.
Eind 2019 telt het bestuur 5 leden.

Prioriteiten van het nieuwe bestuur:
Omdat er in 2019 een volledig nieuw bestuur is aangetreden en er op
een aantal zaken sprake was van achterstallig onderhoud heeft het
nieuwe bestuur zich in het eerste half jaar vooral bezig gehouden met
het op orde brengen van de administratieve basis zoals:
Portefeuilleverdeling bestuursleden
Leden informeren
Kennismaken met alle relevante partijen
Basis op orde wat betreft ledenadministratie, financiën,
communicatie
ANBI-status weer terug

Resultaten 2019
Ledenadministratie is op orde
Er hebben zich xx nieuwe leden aangemeld sinds 1 jan. 2019, er zijn nu in
totaal 277 betalende leden.
Nieuwe bestuur heeft kennis gemaakt met alle relevante partijen zoals
ambtenaren van het Stadsdeel, Rocco Piers lid DB Stadsdeel Zuid, VOLT, Hart
voor het Park, groenvoorziening etc.
Nieuwe bestuur is 4 maal bijeen gekomen; portefeuilles zijn verdeeld
Zichtbaarheid vergroot: Instagram en Twitter account, nieuwe flyer
Nieuwe website is ontwikkeld
Email adres voor meldingen over het park aangemaakt op website:
melding@vriendenvanhetvondelpark.nl

Enquête onder leden gehouden (resultaten zie bijlage)

Vervolg Resultaten
Er is twee maal een ALV gehouden
Tijdens de ALV van november heeft dhr Wim Pijbes een interessante lezing gehouden over publiekeprivate samenwerking
Er is een concept-huishoudelijk reglement opgesteld
Er is een concept-protocol kascommissie opgesteld
Bestuur heeft deelgenomen aan een Parkschouw
Er is in samenwerking met Stadsherstel een wandeling voor Vrienden in Vondelstraatbuurt
georganiseerd
Gesprekken gevoerd met Stadsdeel over het aantal evenementen en de gevolgen hiervan
Er is een evaluatie geschreven op het Locatieprofiel en bezwaar gemaakt tegen het aantal
evenementen
De voorzitter heeft deelgenomen aan een overleg met burgemeester Halsema over
evenementenbeleid en de gevolgen voor o.a. het Vondelpark
Er is bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen plan tot bomenkap en dit bezwaar is gehonoreerd!
EN .... we hebben de ANBI-status weer!!

Bijlage 1: resultaten enquete onder leden

xx 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

xx

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)

Bijlage 2: meldingen op melding@VVVP.nl
7 positieve reacties over ons bezwaar tegen de bomenkap
6 meldingen over afval, hondenpoep en ongedierte
3 meldingen over wegen/paden en hekken
2 meldingen over bootcampers
2 meldingen over geluidsoverlast
1 melding over betere lantaarnpalen
Conclusie: natuurbehoud staat met stip op 1 gevolgd door meldingen
over afval, hondenpoep en ongedierte.

