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FInancieel Jaarverslag 2021



Beste Vrienden van het Vondelpark,

Hierbij het financieel jaarverslag 2021 van onze Vereniging Vrienden van het Vondelpark. 
Bij dit verslag hoort de Excel sheet “Financieel Jaarverslag 2021”, met alle boekingen van 
de bank, onderverdeeld in inkomsten en uitgaven. Alle boekingen en de gehele rapportage 
is op kasbasis. 

Financiële status 01 januari 2021 (in €)
Saldo betaalrekening NL14 TRIO 0198 3560 56   10.695,97
Saldo spaarrekening NL22 TRIO 2205 2071 48    10.084,88
Mollie   886,38

Totaal    22.7049,25

Contributies 2021
In 2020 hebben we van een kleine 200 leden contributies ontvangen.  Het bedrag dat we aan 
contributies hebben binnen gekregen is € 4687,50. Het gemiddelde contributie bedrag per 
betalend lid is ca € 20e. 

Schenkingen 2021
Er zijn in 2021 geen schenkingen aan de vereniging gedaan. 



Kosten 2021 – begroting 2021
in €

Kosten 2021 Geaggreggeerde bedragen Begroting Verschil

Opinie: Vlog Gedonder In Het Vondelpark 1.197,90 1.300,00 -102,10

Debatmiddag StayOkay Vondelpark 1.155,00 1.300,-00 -145,00

Bloemen, wijn, ed. 236,07 350,00 -113,93

Systemen en ondersteuning 1.112,23 1.400,00 -287,77

Triodos & Mollie bankkosten 303,00 300,00 3,00

Onvoorzien - gebruik foto 225,00 250,00 -25,00

Post  100,00 -100,00

Totaal 4.229,00 5.000,00 -770,80

Contributies 4.687,50 4.000,00 687,50

Cash plus 2021 458,30  (1.000,00) 1.458,30



Actualiteit t.o.v. de begroting
• We hebben geen kosten gemaakt of vergoedingen betaald voor het werk van de bestuurs-

leden.
• We hebben veel minder kosten gehad aan de infrastructuur van de vereniging. Volgend jaar 

zal dat nog minder zijn.
• We hebben voornamelijk geld uitgegeven aan het communiceren van onze boodschap (o.a. 

de vlog) en het debat dat we hierover gevoerd hebben (debatmiddag)
• We hebben meer contributie ontvangen en voornamelijk omdat er gemiddeld meer per lid is 

gegeven. 

Winst-Verlies 2021 (in €)  
Als we de kosten en baten tegen elkaar afzetten dan komen we op het volgende overzicht: 

Inkomsten 2021    4.687,50
Uitgaven 2021   4.229,20
Netto overschot   458,30

Er is dus meer ontvangen aan contributies dan uitgegeven aan kosten. 

Financiële status 1 januari 2021 (in €)
Saldo betaalrekening NL14 TRIO 0198 3560 56     10.695,97
Saldo spaarrekening NL22 TRIO 2205 2071 48    10.084,88

Totaal   20.780,85



Begroting 2022

Kosten 2022
ALV, borrels, bijeenkomsten, gift, t.a.v. leden  2.000,00
Ledenwerving   2.000,00
Communicaties e.d.  1.000,00
Project t.b.d.  1.000,00
Bloemen, wijn, vergaderingen  500,00
Systemen & ondersteuning  1.000,00
Triodos & Mollie bankkosten  350,00
Onvoorzien  250,00
Transitoire uitgaven (muziekkoepel ‘21)  900,00
Netto overschot   458,30

  9.000,00

Contributie 2022  5.000,00

Cash min   4.000,00



Samengevat
In financiële zin hebben we in 2021 onze financiële reserves enigszins uitgebouwd. We willen in 
het nieuwe jaar ook gaan zorgen dat we meer leden gaan bereiken (na de contactarme Corona 
jaren) en ook dat we meer leden aan ons gaan binden. In 2021 hebben we van een kleine 200 
leden een bijdrage ontvangen. Dat is in aantal en geld meer dan het jaar ervoor. 

Terwijl de basis op orde is, gaan we vanaf komend jaar zorgen dat de Vereniging weer meer 
hoorbaar is.

Vriendelijke groet,

Bart Kruijssen
Penningmeester Vereniging Vrienden van het Vondelpark



 

We hebben samenwerking gezocht met Hart voor het Park. In wederzijds actieve, constructieve  
gesprekken hebben we de eerste stappen gezet in onze samenwerking. Hart voor het Park 
heeft ons betrokken bij het ontwerpproces van het nieuwe VIP (Vondelpark informatiepunt).  
We hebben hen uitgenodigd mee te doen aan de aanvraag bij de Erfgoed Deal. 

We hebben een actieve inbreng gehad in de organisatie van de viering van Vondelpark 25 jaar 
Rijksmonument. De fototentoonstelling die in dit kader gerealiseerd werd was te zien voor het 
gebouw van Vondel CS. 

Eén van onze leden verzorgde tweemaal een rondleiding door het Vondelpark met uitleg over 
de historie van het park en de monumenten en historische gebouwen in en rond het park. Deze 
wandelingen krijgen in 2022 een vervolg. 

Er verschenen vier mooie dikke en lezenswaardige nieuwsbrieven en we waren - naast de 
berichten op de eigen website - actief op Instagram en Facebook. Ook verscheen er een  
interview van Kester Freriks met twee bestuursleden in NRC over de mogelijkheden die een 
publiek-private samenwerking kan geven om het park beter te kunnen onderhouden. 

Twee bestuursleden hebben door persoonlijke omstandigheden afscheid genomen van het 
bestuur. In 2022 zullen er nieuwe bestuursleden geworven worden.

Overige activiteiten



Plannen voor 2022
Organiseren van een ledenwervingscampagne 

Actieve deelname aan de aanvraag bij de Erfgoed Deal 

Mogelijkheden en voorwaarden voor publiek-private samenwerking 

verder onderzoeken 

Werven nieuwe bestuursleden voor de portefeuilles Ledenwerving 

en Flora & Fauna, Social Media, Projecten, Jonge Vrienden 

Verkenning elektrische fietsen in het park (i.s.m. Fietsersbond)
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