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Concept-Notulen Algemene Ledenvergadering  

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark d.d. 17 augustus 2020 
  

  
Aanwezig:   
36 leden:  
D. Allen, J. von Bartheld, C. Bano Devautor, J. Becker, K. den Blanken, J. Hagemans, R. Halma, v. 
Haren, R. van Helden, T. Hesseling, A. en C. Hogenes, Laurey, E. Lemberger, L. Lesterhuis, L. en I. 
Mante, D. v. Mourik, F. Munniksma, M.v. Nieuwenhuizen, K. Neuman, X. Nieveld, M. Ottens, M. 
Plesman, M. Polstra, G. Schade, M. Schouten, M.v. Stigt, M. Stomph, M. Veltman, T. Visser, H. v. 
Vlerken, R. Vijverberg, R. de Vogel, A. Wevers, L. Zuiderwijk 
5 bestuursleden:   
M. Munniksma (voorzitter), B. van Helden-Pathuis (penningmeester), A.A.M. Hesseling, E. Luinge 
(notulen), en A-M. Raukema. Verhinderd wegens ziekte: M. Louisse (secretaris) 
2 Aspirant bestuursleden: T. den Blaauwen en N. de Braak.   
 
1. Opening en mededelingen 
In verband met de corona-maatregelen wordt deze uitgestelde vergadering gehouden in de grote zaal 
van centrum Vrijburg en is er geen gastspreker uitgenodigd, om de duur van de vergadering kort te 
houden. Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering. De bestuursleden worden voorgesteld.  
 
De voorzitter hecht eraan, gezien de berichten en vragen die het bestuur de laatste tijd hebben bereikt, 
om te benadrukken dat de Vereniging niet eigenaar, noch beheerder van het Beatrixpark is.  
Vragen aan het bestuur om zaken te verbieden of anders te regelen - en die krijgen we vaak- zijn 
daarom niet reëel. Het bestuur kan en zal aanbevelingen en vragen meenemen naar gemeente en 
stadsdeel en blijven aandringen op bepaalde acties.  Maar de gemeente Amsterdam is eigenaar; 
stadsdeel en Zuidas bepalen in de dagelijkse praktijk wat wel en niet gebeurt.  
Het zittende bestuur heeft unaniem gekozen voor een kritisch coöperatieve houding ten aanzien van 
beslissingen van gemeente, Zuidas en stadsdeel over het Beatrixpark. Ons inziens, en de ervaring leert 
dat we daar gelijk in hebben, werpt dat meer vruchten af dan de negatieve connotatie die strijd en 
(harde) actie met zich brengt. Bovendien blijken juridische procedures meer tijd, energie en geld te 
kosten dan we zouden willen en meestal minder op te leveren.   
 
2. Ingekomen stukken:  
De heer Den Blanken heeft kort voorafgaand aan de vergadering stukken ingediend over het feit dat hij 
meent dat het bestuur het Beatrixpark verkleint. Hij heeft vijf machtigingen (ongetekende kopieën van 
mails) van andere leden om namens hen te spreken. Omdat zijn stukken in de week voor de vergadering 
zijn ontvangen, is het niet mogelijk geweest ze formeel als agendapunt toe te voegen; zijn stukken 
worden daarom bij de vragenronde besproken. 
De heer Van Mourik heeft eveneens de dag voor de vergadering een stuk ingestuurd;  
hij is bij aanvang van de vergadering niet aanwezig; het bestuur heeft besloten zijn brief voor 
kennisgeving aan te nemen en zal deze niet ter vergadering te behandelen.  
Mevrouw Wevers en mevrouw Otten hebben daags voor de vergadering een bericht gestuurd naar het 
bestuur met vragen en opmerkingen, onder meer over het beleidsplan. Deze opmerkingen zullen na de 
vergadering door het bestuur waar mogelijk worden meegenomen.  
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3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 
De notulen, die gepubliceerd zijn in de laatste Nieuwsbrief, worden met een kleine aanvulling 
vastgesteld. 
Naar aanleiding van: de bakjes met daarin de folder die de Vrienden hebben gemaakt om nieuwe leden 
te werven worden herhaaldelijk vernield. We zullen nog weer kosten maken om nieuwe te bestellen en 
te plaatsen; de folders hebben veel nieuwe leden opgeleverd.  
 
4. Jaarcijfers (zie voorjaarsnieuwsbrief 2020)  
Barbara van Helden-Pathuis zal om gezondheidsredenen terugtreden als penningmeester.  
Het laatste half jaar heeft Tanneke den Blaauwen, die enkele jaren lid van de kascommissie was,  al 
samen met haar de financiën beheerd. Daarom licht mevrouw den Blaauwen nu de financiële stukken 
toe.  
Een verrassende extra gift is ontvangen (€ 5000) van de organisator van de Hondenshow in de RAI, als 
compensatie voor de overlast. Dat geld zal goed besteed worden aan iets extra’s in het park 
(waarschijnlijk nieuwe koepeltjes). 
Er zijn geen vragen over de verantwoording van de financiën over 2019.  
 
5. Verslag kascommissie 
De kascommissie (dhr. Vijverberg en mw. Zuiderwijk) verklaren het financieel overzicht op juistheid te 
hebben gecontroleerd en correct te hebben bevonden. Ze hebben tevens gecheckt of het vermelde geld 
ook daadwerkelijk op de bankrekening van de vereniging staat. Zij adviseren de leden om het bestuur 
décharge te verlenen, wat ter vergadering gebeurt. De kascommissie zal het komend jaar dezelfde 
samenstelling hebben.  
 
6. Begroting 2020 
Bij de begroting is verzuimd de kosten voor het laten drukken van het nieuwe Groene Boekje mee te 
nemen; dat zal alsnog worden toegevoegd. Omdat de kostprijs hoger ligt dan de 8 euro die we ervoor 
vragen en we bijvoorbeeld alle vrijwilligers een gratis exemplaar geven, is de uitgave niet 
kostendekkend.  
De begroting voor 2020 wordt goedgekeurd.  
 
7. Concept Beleidsplan 2020-2025 
De heer Den Blanken licht zijn ingezonden brieven toe.  
Hij verwijt het bestuur slechts bezig te zijn met kleine onbelangrijke zaken, die het dan wel goed doet. 
Maar de politieke zaken op hoger niveau blijven zijns inziens liggen. Een voorbeeld daarvan vindt hij 
het feit dat het bestuur niet fel ageert tegen de komst van het Conservatorium in het Beatrixpark, omdat 
dat gepaard zou gaan met grote evenementen, veel verkeer en grootschalige horeca.  
Hij meent dat het bestuur “nederlagenstrategie” hanteert.  
Zo vindt hij ook dat het bestuur het park kleiner maakt door de kaarten die gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld de folder of de bomenkaart niet kadastraal exact te gebruiken.  
In een discussie hierover blijkt dat leden onvoldoende weten dat het bestuur regelmatig om de tafel zit 
met vertegenwoordiging van stadsdeel en Zuidas. Afgesproken wordt dit nog meer te communiceren.  
De voorzitter licht toe, dat de Vrienden niets te zeggen hebben over wie er in het oude Convict komt, 
maar dat het bestuur blij is dat de keuze - nu het kloostergebouw dan helaas toch blijft staan - op het 
Conservatorium is gevallen. Het bestuur houdt zo veel mogelijk de communicatie en het overleg open, 
nu de gemeente heeft beslist. We hebben bij voorbesprekingen hierover gemerkt dat daarom ook 
geluisterd wordt naar de inbreng van ons en andere belanghebbenden, bij de inrichting van dit deel van 
het park.  
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Voor wat betreft het gebruik van de kaarten: het bestuur heeft de heer Den Blanken al meermaals laten 
weten dat het helemaal niet “het park kleiner maakt”. De plattegronden op bijvoorbeeld de bomenkaart 
zijn bedoeld als indicatie voor de bezoeker, om te zien waar je ongeveer bent en waar wat in het park te 
vinden is. De plattegronden en kaarten van de Vrienden hebben geen enkele juridische status dus 
vormen ook geen bedreiging bij (discussies over) het vaststellen van eventuele grenzen van het park.  
 
De heer Den Blanken verwijt het bestuur tevens dat niets gedaan is met het evenementenbeleid van de 
gemeente.  
Het bestuur heeft zich wel degelijk over dat beleid gebogen en geconcludeerd dat we daar heel tevreden 
mee mogen zijn; het Beatrixpark komt er vergeleken met andere parken goed van af.  
Dat is tevens te danken aan het feit dat wij bij de voorbereidingen van dat beleid altijd hebben gewezen 
op de enorme druk vanuit de RAI en de Zuidas/het Dok op het park. De voorzitter vraagt aan de 
aanwezigen wie ooit tot nu toe overlast heeft gehad van evenementen IN het park (dus niet bij de RAI). 
Niemand steekt zijn vinger op.  
Nogmaals wordt het bestuur verweten te weinig harde politieke actie te voeren, nogmaals wijst het 
bestuur erop dat dat niet de keuze is; wij zijn een Vriendenvereniging, niet een actiegroep.  
Het bestuur concludeert, gezien de reacties, dat de leden te weinig inzicht hebben in wat allemaal wel 
achter de schermen wordt gedaan.  
Maar het bestuur concludeert tevens, gezien de discussie en de reacties van de overige aanwezigen op 
deze vergadering, dat het geen gehoor zal geven aan de vragen van de heer Den Blanken.    
 
Over het concept-beleidsplan voor de periode 2020-2025 zoals nu voorligt zijn verder geen vragen; het 
zal nog een keer worden aangepast aan de huidige situatie (corona) en de opmerkingen van 
Wevers/Ottens worden meegenomen .  
 
8. Het jaarverslag 2018, vooruitblik 2019 en kort verslag over ontwikkelingen in het park. 
Een aantal onderwerpen komt aan bod, waarbij de bestuursleden elk een toelichting geven op de stand 
van zaken.  
Algemeen. 

o Over het jaarverslag en de vooruitblik zijn geen vragen uit de zaal.  
o Het bestuur heeft bezwaar aangetekend tegen het aanleggen van een waterterras in de kom van 

de Boerenwetering, en tegen de komst van een pop-up terras naast Strandzuid. Beide procedures 
lopen nog.  

o De kinderspeelplaats is uiteindelijk prachtig geworden.  
o Een groep vrijwilligers is aan de slag gegaan om de Japanse Duizendknoop in het park aan te 

pakken; dit omdat de gemeente het hier liet afweten. Er is wel een taskforce van de gemeente 
speciaal hiervoor; die hebben nu wel de vrijwilligers geholpen. Dit wordt een langdurende actie. 
Ook de winde en de brandnetels worden door onszelf aangepakt, omdat het onderhoud van het 
park daar sterk achterblijft. Er wordt gekeken naar een soortgelijke actie met betrekking tot de 
Berenklauw.  

o Het bestuur heeft een speciaal Ledenadministratieprogramma aangeschaft. Dat betekent een 
efficiëntere, correctere en gemakkelijker administratie van de leden; daarnaast heeft dit 
programma een financieel deel waarmee de betalingen van leden en overige boekhouding 
geautomatiseerd kunnen worden bijgehouden.  
Dit programma is AVG-gecertificeerd; de gegevens van leden zijn beveiligd.  



VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 
 

 
 

secretariaat:  Willem Pijperstraat 35 1077 XL Amsterdam 
e-mail: mail@vriendenbeatrixpark.nl   site: www.vriendenbeatrixpark.nl  Iban: NL17INGB0004295262 

 

4 

o In 2020 heeft stadsdeel Zuid een subsidiepot ingesteld, waarop bewoners een beroep kunnen 
doen, door het inleveren van voorstellen hoe die subsidie te gebruiken voor inwoners van Zuid 
en Buitenveldert.  
De Vrienden hebben een aanvraag gedaan voor het vervangen en vernieuwen van de 
Floriadekoepeltjes. Wij willen de gift van € 5000,- daar tevens voor gebruiken, mochten we van 
de gemeente niet het gehele benodigde bedrag krijgen.  
Het bestuur vraagt akkoord om hier € 10.000 voor te reserveren; na stemming blijkt dat de leden 
hiermee niet akkoord gaan.  

o Op de vraag van mevrouw Mante of dat geld niet beter besteed kan worden aan het zelf 
repareren van de kapotte brug, die nu maanden dicht is en blijft, zegt het bestuur toe na te gaan 
waarom die brug dicht blijft, en wat wij zouden kunnen doen om e.e.a. te bespoedigen.  

Artsenijhof. 
Het bestuur is zeer dankbaar dat de vrijwilligers ondanks alles in de afgelopen maanden door zijn 
gegaan -met aangepast corona-rooster- met het onderhoud van de Artsenijhof.  
Er zijn nog steeds voldoende vrijwilligers. De samenwerking met het stadsdeel verliep in 2019 wat 
moeizamer. De buxushaagjes gaan het niet redden, er moet een oplossing voor komen, maar we zien 
het gezien de bezuinigingen somber in.  
In 2020 zouden we met de vrijwilligers het 20-jarig jubileum van de groep vieren; dat is voorlopig 
opgeschort.  
Communicatie. 
Na grondige voorbereidingen en veel werk door enkele vrijwilligers is het nieuwe Groene Boekje 
verschenen.  
Er zijn zoals gebruikelijk in 2019 twee papieren Nieuwsbrieven verspreid, waarvan een met een DVD 
en een met de Bomenkaart.  
Op de site is veel informatie te vinden over het park en over wat de vereniging doet; we zullen ons best 
gaan doen om dat nog proactief toegankelijker en bekender te maken.  
De Vrienden hebben op eigen initiatief en eigen kosten de informatieborden in het park laten 
vernieuwen. Die waren ernstig verouderd, maar het stadsdeel deed daar niets aan.  
 
9. Bestuurssamenstelling 
Barbara van Helden-Pathuis legt haar functie als penningmeester neer; zij blijft wel bestuurslid.  
Zij wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet en bedankt voor al die vele jaren inzet. Zij heeft op 
uitstekende, soms zelfs strenge, wijze ervoor gezorgd dat de Vrienden een financieel gezonde 
vereniging was en is.   
Mevrouw Van Helden-Pathuis spreekt een dankwoord uit en memoreert hoe zij 23 jaar lang 
penningmeester is geweest, en hoe de techniek van de administratie in die jaren is veranderd. Zij 
benadrukt hoe fantastisch het is dat in het bestuur van de Vrienden nooit onenigheid is. Ze zal ook 
daarom met plezier lid van het bestuur blijven om mee te denken.  
Marleen Munniksma en Elodie Luinge worden bij acclamatie herbenoemd voor drie jaar.  
De aanmerking van de heer Den Blanken dat zij statutair formeel niet zijn voorgedragen wordt door 
notaris Van Helden tegengesproken.   
Mevrouw De Braak en mevrouw Den Blaauwen worden beiden op voordracht van het bestuur en bij 
acclamatie benoemd tot lid; mevrouw den Blaauwen neemt de taak van penningmeester op zich.  
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10. Rondvraag en sluiting 
o De vergadering is ongeveer halverwege even onderbroken geweest door een wat verwarde 

mevrouw die binnen kwam wandelen en meldde dat er erg veel kapot glas ligt in het park, of 
wij daar iets aan kunnen doen. Hiermee is zij onbedoeld een goed voorbeeld van wat de 
voorzitter in haar openingswoord memoreerde: wij kunnen als vereniging echt niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor rotzooi in het park, achterstallig of geen onderhoud. 
Maar zo voelen de bezoekers het blijkbaar wel.  

 
o De voorzitter deelt mee dat de gemeente Amsterdam voornemens is om een van de bruggen in 

het park te vernoemen naar Prins Friso.  
o De heer Van Helden dankt het bestuur voor de inzet, die soms lijkt op een gevecht tegen de 

gemeente. Dat die inspanning loont bleek onlangs toen door herhaald aandringen een betere 
vuilnisbakken en -ophaaldienst in het park geregeld werd.  

o De heer Schade vraagt het bestuur in het beleidsplan mee te nemen:  
• het onderhoud van de Boerenweteringkade, de toegangsweg naar de RAI en het gegeven dat 

de bomen daar beschadigd worden door de zware vrachtwagens die de RAI bevoorraden. 
• Het feit dat voor hal 7 bomen gekapt worden. 
• De betonblokken in de Wielingenstraat. 
• De waterkwaliteit van het park. De voorzitter kan melden dat hierover al enkele jaren 

voortdurend overleg is met de gemeente, omdat ook wij vinden dat de kwaliteit van het 
water zeer slecht is.  

• Geluidsoverlast: de heer Schade kan melden dat die goed onder controle is; direct melden 
helpt; Strandzuid houdt zich aan de regels.  

o Wat betreft het “Speelobject” aan de zuidkant; de meerderheid zou dat ding graag verwijderd 
zien; het is alleen maar kapot en trekt verkeerde jongeren aan (lachgas). We weten nog niet wat 
er mee gaat gebeuren.  

 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


