Stichting Hart voor het Vondelpark

Verslag activiteiten
2017 en 2018
1. Inleiding
In 1996 werd de Stichting Vondelparkfonds opgericht om geld in te zamelen voor de verbetering van het Vondelpark. Deze stichting werd in 2004 opgevolgd door de Stichting Hart
voor het Vondelpark. De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe parkbanken geplaatst
dankzij dit particuliere initiatief. Ook is het Rosarium inmiddels voor het grootste deel opgeknapt door vrijwilligers, met medewerking van Parkbeheer. Tenslotte nam in 2016 de stichting het initiatief om een Vondelpark Informatie Punt (VIP) op te richten. De kiosk staat op
een centrale plek in het park en is inmiddels de informatiedesk voor tienduizenden bezoekers en buurtbewoners.
Het onderhoud van het Vondelpark is erg belangrijk voor dit historische park. Daarom ondersteunen wij de gemeente Amsterdam waar wij dit kunnen. Het bestuur van Hart voor het
Vondelpark zet zich daarvoor in met concrete acties en resultaten. Naast het bewaken van
het historische monumentale karakter, het inzamelen van gelden voor onderhoud van het
park en nieuw meubilair, richt de stichting zich op activiteiten die de betrokkenheid bij het
Vondelpark vergroten. Met dit beleidsplan wordt inzicht gegeven in de werkwijze en activiteiten van de stichting. De Stichting heeft in 2013 een culturele ANBI status verworven van
de belastingdienst. Hierdoor kunnen bedrijven en particulieren fiscaal gunstig schenken aan
de stichting.

2. Doelstellingen
Het bestuur van de Stichting Hart voor het Vondelpark stelt zich ten doel om private middelen in te zamelen om zo een concrete bijdrage te leveren aan het extra onderhoud en de verfraaiing van het park. Het Amsterdamse Vondelpark heeft een historische en bijzondere aantrekkingskracht voor jong en oud. Het is één van de meest bezochte parken van Nederland.
De kosten voor de Gemeente Amsterdam om het park te onderhouden zijn hoog en financiele ondersteuning door particulieren of bedrijven wordt zeer op prijs gesteld. Via de stichting worden de gedoneerde parkbanken geplaatst of de rozenperken voorzien van een
naambordje.
Naast financiële steun voor het Vondelpark stimuleert het bestuur ook de culturele betrokkenheid bij het park en het werk van vrijwilligers.
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De algemene doelstellingen van de Stichting zijn:
1. Het bewaken van het historische monumentale karakter van het Vondelpark;
2. Het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij het Vondelpark;
3. Het verbeteren van de openbare ruimte door het werven van middelen en donateurs
om o.a. parkmeubilair te vernieuwen en het Rosarium te onderhouden;
4. Informatievoorziening aan bezoekers van het park en buurtbewoners

3. Organisatie
Het bestuur van Stichting Hart voor het Vondelpark zet zich in voor het verbeteren van het
Vondelpark. Alle leden van het bestuur verrichten hun werk onbezoldigd en op vrijwillige basis. De meeste werkzaamheden voor het Vondelpark worden verricht door vrijwilligers, zowel in het Rosarium als in het Vondelpark Informatie Punt (VIP). Vrijwilligers ontvangen incidenteel een vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding. De coördinator van het VIP ontvangt (als zzp’er) als enige een reguliere vergoeding op basis van en vastgesteld aantal uur
per jaar.
Vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur wordt er geld ingezameld voor het park via
de verkoop van bankjes, adoptie van rozenperken en verkoop van Vondelpark-souvenirs.
Het Bestuur bestond in 2017 uit:
- Moncef Beekhof (voorzitter)
-

Remco Mol (penningmeester)

-

Marie-Christine Schoordijk (secretaris)

-

Arjen de Heus (algemeen bestuurslid)

-

Petra Tiel (algemeen bestuurslid)

-

Marlies Katy Smit (algemeen bestuurslid)

Het Bestuur bestond eind 2018 uit:
- Moncef Beekhof (voorzitter)
-

Remco Mol (penningmeester)

-

Marie-Christine Schoordijk (secretaris)

-

Petra Tiel (algemeen bestuurslid)

-

Hans de Bruin (algemeen bestuurslid)

-

Sarah Berckenkamp (algemeen bestuurslid)

Marlies Katy Smit en Arjen de Heus verlieten in 2017 resp. 2018 het bestuur en traden toe
tot de nieuw gevormde Raad van Advies.
Prins Maurits van Oranje is beschermheer van Stichting Hart voor het Vondelpark.
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4. Bereikte resultaten
A. Stichting en organisatie
B. Verkoop parkbanken en rozenperken
C. Rosarium
D. Vondelpark Informatie Punt
E. Financiën
Ad A. Stichting en organisatie
2017 was het jaar waarin we als stichting veel achterstallig onderhoud hebben kunnen wegwerken. Het was ook het eerste volledige jaar van het bestuur dat in 2016 was aangetreden.
Naast de twee zittende bestuursleden traden in dat jaar een nieuwe voorzitter, secretaris,
penningmeester en algemeen bestuurslid toe. Eind 2016 moest ook afscheid genomen worden van de coördinator van het VIP die in 2016 het eerste seizoen van de informatiekiosk in
goed banen had weten te leiden. Gelukkig vonden we begin 2017 al snel een ervaren en capabele opvolger in de persoon van Helena van Dun.
In 2017 en 2018 heeft de stichting veel tijd gestopt in het verkrijgen van helderheid over geadopteerde banken en rozenperken en gemaakte afspraken uit het verleden, zowel bij als
samen met de gemeente en met de organisatie van het JCI golftoernooi. In 2018 was bij het
bestuur een volledig overzicht aanwezig. Daarnaast heeft in deze periode de stichting afspraken met de gemeente kunnen maken om het proces van donatie en levering van banken significant te verbeteren en te versnellen. Vaak bleken mensen in het verleden tot wel een jaar
te moeten wachten op hun gedoneerde bankje. Tegenwoordig kunnen we binnen enkele
weken een bankje leveren voor een herdenking, huwelijksaanzoek of andere bijzondere gelegenheid.
2017 was ook het jaar van de samenwerking en kennisdeling. De stichting nam eind 2016 en
begin 2017 het initiatief om kennis te maken en samenwerking te zoeken met de andere stakeholders in het Vondelpark, zoals de Vereniging Vrienden, Sooz/NMT en de Ondernemersvereniging. De verhoudingen tussen deze partijen en ook de gemeente waren niet bijzonder
warm en het nieuwe bestuur van Stichting Hart voor het Vondelpark zag een kans om de onderlinge relaties een impuls te geven. Om dit kracht bij te zetten en om ook alle vrijwilligers
in het park een hart onder de riem te steken, organiseerde de stichting in maart 2017 de
eerste Vondelpark Lenteborrel in VondelCS. Naast de voorzitter van de stichting en de beschermheer prins Maurits van Oranje, kwamen ook de voorzitters of directeuren van de andere partijen aan het woord.
In de zomer van 2017 gaven we deze samenwerking een nadere invulling door met elkaar
een manifest te schrijven waarin we onze visie op het Vondelpark nu en in de toekomst
neerlegden. Dit Manifest hebben we vervolgens aan vertegenwoordigers van diverse politieke partijen aangeboden om mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s en coalitieonderhandelingen.
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In 2018 Konden we als stichting vooral oogsten van wat we in het jaar ervoor hadden weten
te bereiken. Er werden meer banken geadopteerd en na een volledig jaar VIP te hebben gedraaid kon de nieuwe coördinator ook beter inschatten wat en wie we nodig hadden. In de
lente organiseerden we de tweede Lenteborrel. Dit maal werden we hartelijk ontvangen in
het verbouwde StayOkay. In de zomer vierden we groots het 60 jarig jubileum van het Rosarium met diverse kramen, een donateursborrel en muzikale optredens.
Een andere mijlpaal was dat we eindelijk de langverwachte officiële vergunning voor het VIP
in ontvangst konden nemen van de gemeente. Vanaf nu staat het huisje conform alle regels
en vergunningen, is de ruimte rondom verhard en is het aangesloten op elektriciteit. Tevens
sloten we in 2018 een meerjarige overeenkomst met A-Bike als sponsor van het VIP.
Tenslotte doet de stichting actief mee aan initiatieven van de gemeente, in het bijzonder van
stadsdeel Zuid, om na te denken over de toekomst en het onderhoud van het Vondelpark.
Via de Kansenkaart en diverse gesprekken met de stakeholders wil de gemeente komen tot
een alomvattend, duurzaam en door de verschillende gebruikers van het park gedragen visie
op het park. Deze gesprekken en de planvorming hebben in 2019 een vervolg gekregen.

Ad B. Adoptie parkbanken en rozenperken
In 2017 en 2018 is door de ‘coördinator bankjes en perken’, en later algemeen bestuurslid
van de stichting, Hans de Bruin hard gewerkt aan de inventarisatie van de bankjes en perken.
Het heeft zeer veel tijd en inspanning gekost om alle administratie, afspraken uit het verleden en beschikbaarheid van nieuwe of nog te plaatsen banken inzichtelijk te maken. Inmiddels beschikt het bestuur en daarmee ook de gemeente over een volledig overzicht van geadopteerde en beschikbare banken en perken en nog te plaatsen banken.
Het proces rond de adoptie van met name de bankjes is nu ook op orde. De stichting kan nu
snel handelen als er een verzoek voor adoptie binnenkomt. Vooral de persoonlijke aandacht
en begeleiding blijken van grote waarde te zijn voor mensen om daadwerkelijk over te gaan
tot de adoptie en het lijkt er op dat de positieve resultaten ook voor een sneeuwbaleffect
hebben gezorgd, waarbij mensen andere mensen wijzen op ons initiatief. Ook deelnemers
aan het JCI Vondelpark Open golftoernooi ontvangen na drie keer te hebben meegespeeld
een parkbank met naamplaatje.
Het aantal parkbanken dat de stichting in de afgelopen twee jaar mocht vervangen dankzij
donateurs is duidelijk gestegen. In het komende jaar zal de aandacht verder worden gericht
op de promotie van de rozenperken als mogelijkheid om te adopteren.
Adoptie parkbanken en rozenperken:
Parkbankjes
2017

Rozenperken
2017
6 banken

Parkbankjes
2018
0 perken

Rozenperken
2018
15 banken
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4 perken

Ad C. Rosarium
Als sinds enige jaren floreert het Rosarium dankzij de bezielende leiding van Hans en Gon
Homburg, bijgestaan door Hans de Bruin (sinds 2018 bestuurslid) en vele vrijwilligers. Met
name Hans en Gon hebben jaren geleden deze oude rozentuin met veel inspanning en visie
nieuw leven ingeblazen. Inmiddels staat het Rosarium er geweldig bij en vierden we in 2018
het 60 jarig jubileum. Daar waar de stichting zich inzet voor de artistieke visie en het dagelijks onderhoud van de perken, is de gemeente onontbeerlijk om het Rosarium in brede zin
te kunnen onderhouden. De gemeente en de stichting zijn partners met hetzelfde doel: het
Rosarium jaarlijks tot volle bloei te laten komen.
De stichting heeft via bestuur en het team regelmatig overleg met de gemeente om de zaken rondom het Rosarium af te stemmen. Soms betreft het formele overleggen met bijvoorbeeld de parkbeheerder en gebiedsmakelaar, maar vaker nog informeel met de (groen)medewerkers die dagelijks in het park actief zijn. Ieder jaar wordt er vanuit de stichting een
werkplan opgesteld dat met de gemeente wordt doorgelopen. De gemeente levert naast algemene onderhoudswerkzaamheden ook de rozen en meststoffen voor de perken die nog
niet zijn geadopteerd. Zowel in 2017 als in 2018 is deze samenwerking goed verlopen. De
circa 40 vrijwilligers van het Rosarium zorgen er vervolgens voor dat het dagelijkse snoei en
onderhoudswerk wordt verricht.
Vanuit het Rosarium worden diverse werkochtenden per week georganiseerd voor de vrijwilligers. In 2017 betrof het in totaal circa 210 werkochtenden van 3 uur, waarbij zo’n 6 à 7
personen per keer gewerkt hebben. Opgeteld was de menselijke investering dus ongeveer
4100 uur. In 2018 werden er minstens zoveel uur ingezet door het Rosariumteam.
Verder zijn er verschillende vrijwilligersbijeenkomsten per jaar en is er één keer per jaar een
rozensnoeicursus. Deze cursus wordt ieder jaar gegeven door onze vaste rozenleverancier
Frans Neuman van Belle Epoque Rozenkwekerij.
In het voorjaar van 2017 zijn er 378 rozen aangeplant en in het voorjaar van 2018 waren dat
er 1052. Vervolgens zijn er in het najaar van 2018 nog eens 961 rozen geplant in de in totaal
63 rozenperken van het Rosarium.
Een belangrijke toevoeging in 2017 was de komst van de gereedschapskar, gebouwd door
Hans de Bruin en Hans Homburg. In deze kar kan het gereedschap worden meegenomen van
de werf naar het Rosarium, maar ook de koffie en thee. De kar kan worden afgesloten, zodat
tijdens het werken de tassen en eventueel jassen erin opgeborgen kunnen worden.
Ieder jaar vieren we begin juli, meestal in het kader van ‘The Best of Vondelpark’, de opening
van het rozenseizoen. Dit is meestal een prachtige mooie dag met veel bezoekers bij de
stand in het Rosarium. We gaven informatie en verkopen rozen ten bate van Rosarium. In
2018 kreeg deze opening van het rozenseizoen dus een extra feestelijk randje met het 60jarig jubileum.
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Zowel in 2017 als in 2018 ontstonden enkele grote uitdagingen voor het rozenteam. Zo hadden de rozen in 2017 last van sterroetdauw. Op aanraden van Belle Epoque en DCM is toen
een aantal perken gesnoeid om de sterroetdauw weg te halen. In augustus van dat jaar werd
er een herstelprogramma qua bemesting gestart, die redelijk resultaat heeft opgeleverd. De
meeste rozen herstelden en begonnen weer te bloeien. In november zijn de rozen aangeaard om goed de winter door te komen. De zomer van 2018 was erg droog en warm. We
hebben hierdoor in de maanden juli en augustus de rozen vier keer water moeten geven, dat
met behulp van een dompelpomp en brandslangen uit de omliggende vijvers werd gehaald.
Dit hielp de rozen de zomer door.
Tijdens de lenteborrel van maart 2017 wilde het bestuur van de stichting de vrijwilligers
Hans en Gon in het zonnetje zetten voor hun jarenlange inzet voor het Rosarium. Ze mochten een nieuwe naar hen vernoemde roos dopen, de Homburgiana. Deze werd een week later in het Rosarium geplant en staat en bloeit daar in 2019 nog altijd.

Ad D. Vondelpark Informatie Punt (VIP)
Eind 2016 moest afscheid genomen worden van de coördinator van het VIP die in 2016 het
eerste seizoen van de informatiekiosk in goed banen had weten te leiden. Gelukkig vonden
we al snel een ervaren en capabele opvolger in de persoon van Helena van Dun. Met haar is
begin 2017 zeer snel een plan van aanpak ontstaan waarmee de stichting het VIP kon laten
voortbestaan. De stichting was genoodzaakt ook andere maatregelen te nemen om de rol
van de stichting als ‘eigenaar’ en eindverantwoordelijke van het VIP helder te krijgen. Dit is
gelukt en inmiddels is het VIP een van de meest herkenbare plekken in het park geworden.
Het VIP heeft in 2017 en in 2018 een vol seizoen gedraaid, te weten van april tot en met oktober (zeven maanden) en zeven dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur. Iedere dag zijn er
twee diensten met twee vrijwilligers per dienst die het VIP bemensen en bezoekers te woord
staan. Het aantal vrijwilligers dat zich voor het VIP inzet is circa 50. Het VIP heeft in de afgelopen twee jaar laten zien dat het een spilfunctie in het Vondelpark vervult. Niet alleen komen er mensen langs om de weg te vragen, te weten wat er voor activiteiten in het park zijn
of om te weten waar ze een fiets kunnen huren, maar ook zijn de vrijwilligers inmiddels de
ogen en oren van het park geworden. Ze signaleren regelmatig problemen en verwijzen dan
of door of ze schakelen hulpdiensten in. Ook komen er steeds meer buurtbewoners langs
met vragen of suggesties.
In de afgelopen jaren is het aantal bezoekers of contacten bij het VIP gestegen van circa
22.000 in 2016 naar circa 40.000 in 2018. Een belangrijke vraag die we vaak krijgen, maar
ook een belangrijke inkomstenbron, betreft de fietsverhuur. Dankzij onze meerjarige samenwerking met fietsverhuurder A-Bike kunnen we jaarlijks zowel veel mensen doorverwijzen
naar hun filiaal, maar hebben we ook een regelmatige bron van inkomsten voor de stichting.
A-Bike is ook daadwerkelijk een samenwerkingspartner gebleken en helpt ons regelmatig
met het openen en sluiten van het huisje en met opslag van goederen of andere zaken.
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Aantal bezoekers of ‘klantcontacten’ Vondelpark Informatie Punt
2017

2018

Totaal: 39.638

Totaal: 42.859

April - 3730

April - 6461

Mei - 6383

Mei - 7633

Juni - 7740

Juni - 6000

Juli - 5840

Juli - 6987

Augustus - 7440

Augustus - 7746

September - 4706

September - 4271

Oktober - 3799

Oktober - 3761

Vanaf het begin in 2016 verkoopt het VIP diverse producten aan bezoekers. De bezoekers
kochten, de verschillende items bij elkaar opgeteld, ruim 3000 artikelen, waarvan de eigen
plattegrond van het park er met kop en schouders boven uit stak. We kregen ook regelmatig
artikelen gedoneerd, zoals tassen, boekjes, magneten of paraplu’s.
De vrijwilligers houden dagelijks het logboek bij en noteren zo ondermeer de vragen die ze
van bezoekers krijgen. Hieronder een greep uit deze vragen:
Bezoekersvragen:

Over het park zelf:

Buiten het Vondelpark:

Veel vragen naar playgrounds voor de kinderen

Kaart van de stad? Citymap

Waar kan je iets eten?

Bus naar Schiphol – halte tussen Albert Heijn en Concertgebouw

Theaterprogramma openluchttheater

Hardrock café?

Vraag over de Picasso geschiedenis

Wat betekenen de drie rode kruisjes?

Vraag over de gevallen boom met gezicht

Waar kun je skates huren?

Waar is de beste plek om 4G te ontvangen?

Waar kan je friet eten?

Mag ik de eendjes voeren?

Where can I print something?

Informatie over vogels in het park

Waar is dichtstbijzijnde fietsenmaker?

Verzoek om ‘geluidsinstallatie’ te laten werken. Deze
staat net aan de andere kant van de brug. Ziet er uit
als zilverkleurige sproeiers. Was initiatief van Anti
Discriminatie vereniging of Anne Frankhuis?

Vraag over watermanagement van Nederland. Is daar
een museum over? Kunnen we een dijk zien? Doorverwezen naar Stelling van Amsterdam, Cruquius museum, waterwegen.nl.
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What kind of goose and birds are there in the park?

Veel vragen over de Keukenhof

Glasscherven op de weg in park, doorgegeven aan
parkbeheer

Waar ticket OV kopen?

Waar is de tennisbaan?

Picknick box?

Where are the futuristic slides in the Park

Waar is de grote bibliotheek?

Jogger graag borden verboden te fietsen op het gras
en de zandpaden

Vragen naar excursies –Tour en tickethuisje Museumplein tussen de horecahuisjes

Wie/wat is Vondel?

Hop on bus?

Is er Wifi in het park?

Is there a university in Amsterdam

Hardloper geïrriteerd, meer handhaven hoeveelheid
fietsende toeristen in park

Waar is de Jordaan?

Kan ik trouwen in het Vondelpark / foto’s maken in
de muziektent?

Dichtstbijzijnde internetshop? OBA Roelof Hartplein

Een mevrouw vraagt om zichtbare regels voor het
fietsen in het park. Niet op het gras

Dichtstbijzijnde brievenbus?

Veel vraag naar horeca en speelplekken in het park

Where can we find a wheelchair?

Waar is het Rosarium?

Waar zijn ijsjes te koop, postzegels, water

Waar vind ik het beeld van Picasso?

Where is IAmsterdam?

Hoeveel km fietsen is het park? Langste route = 2.2
km, kortste 1.3 km

Where can we find Van Gogh?

Is het Vondelpark altijd open?

Where can I eat Dutch Herring?

Waar wonen de parkieten?

Where are the tulips?

Ad E. Financiën
De stichting staat er financieel goed voor. De verkoop van met name de parkbanken loopt
voorspoedig, de verkoop in het VIP gaat naar wens en er is een gezonde eigen reserve. De
reserve kan op termijn worden ingezet om een nieuwe informatiekiosk aan te schaffen. De
huidige kiosk is verouderd en in minder goede staat. Overige inkomsten komen via de duurzame samenwerking met A-Bike en de jaarlijkse opbrengsten uit het golftoernooi. Deze laatste opbrengsten worden vrijwel geheel uitgegeven aan het aanschaffen van nieuwe parkbanken.
Ieder jaar stelt het bestuur een jaarbegroting op en maakt het een financieel verslag.
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