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Verslag vergadering Bestuur op 13 mei 2021 
 

Aanwezig: Marleen Munniksma (vz), Mirjam Louisse (secr), Tanneke den Blaauwen(penningmeester), Anne-Mariken 
Raukema, Elodie Luinge, en Nahna de Braak. 
Afwezig: Joep Hesseling , Barbara Van Helden Pathuis  
Acties zijn geel 
 
Besproken zijn de volgende zaken: 
 
1. Mededelingen:  

a) Bestuurslid Barbara laat weten dat het haar te zwaar wordt om de vergaderingen bij te wonen. Ze zal niet meer 
actief reageren en meedoen; wel wil ze nog de mails ontvangen.  

b) Marleen zal vanwege haar ziekte telkens kijken wat ze kan en wil doen, en dat duidelijk aangeven.  
c) De volgende ALV plannen we in september, Anne-Mariken heeft dat al geregeld, het wordt dat wordt op 14 

september in de grote kerkzaal van Vrijburg.  Elodie zal Erik Duiker (conservatorium) uitnodigen als spreker.  
Tijdens die ALV zullen we wat van de mooie reigertjes aan mensen geven als klopje op de schouder, onder andere 
aan drie of vier van de vrijwilligers. Mirjam zal nog doorgeven wie dat zijn.  

d) Henk krijgt een reigertje als hij aan het einde van dit jaar inderdaad stopt met de wandelingen. Hij heeft dat 
aangekondigd.  

e) Tanneke zal 10 reigertjes bestellen, 5 blauw en 5 zilver. 
f) Tanneke checkt bij degene die ze op het oog had voor opvolging van Henk of zij alvast mee wil gaan lopen met 

Mien.  
g) Elodie zal nog eens nagaan bij Martijn Prins wat er met de boom bij de coniferen gebeurt, onder nadrukkelijke 

vermelding van de monumentale status van dat gebied. 
h) Tanneke zal een aantal fleece-vesten bestellen gelijk aan de T-shirts, voor de Duizendknoop brigade, als het koud is.  
i) Er is een verzoek aangaande een bomenbordje gekomen voor een gedoneerde boom (toen dat nog wel kon). Elodie 

zal antwoord geven: wel ons soort naambordje; andere tekst alleen in overleg met stadsdeel.  
j) Het nieuwe huisje van Ziggo staat er al weer treurig bij: graffiti en slordig omgehakte bosjes. Marleen zoekt het 

adres van de contactpersoon daar op; Elodie zal die een mail sturen met foto’s erbij en de vraag of ze wel weten hoe 
treurig hun dure huisje nu is.  

k) De bloemenweide is geen bloemenweide meer maar een veld met niks. Er worden op een deel ervan regelmatig 
stroomstoten gegeven tegen de duizendknoop, maar dat zou de andere bloemen toch niet moeten hinderen?  
Mirjam zal nog eens aan Florinde Nieuwenhuizen vragen of zij er iets van weet.  

 
 
2. AHK 
Er zijn veel mails verstuurd door een lid van de klankbordgroep omtrent het Conservatorium en de vergunning daarvoor. Wij 
zijn het totaal niet eens met zijn standpunten, en zeker niet met de wijze waarop hij die verwoord.  
We zullen hem nog een keer een bericht sturen met de boodschap dat we niet meer op zijn mails zullen reageren, omdat we 
het niet met hem eens zijn noch zullen worden.  
Mirjam zal hiervoor een tekstvoorstel maken.  
De Vrienden doneren bomen voor bij de fietsenstalling; een bijzonder soort Rode Chinese berk. Maar we hebben nog geen 
afspraken over hoe dat geregeld wordt: moeten wij die bestellen of krijgen we een factuur? We ze wel welke we precies 
willen?  
Elodie zal bij de AHK checken wat volgends hen de bedoeling is; Tanneke zal een reservering van 3000, - maken in de 
begroting, en ze checkt nog voor de zekerheid de juiste soortnaam.  
 
3. RAI-overleg 
Elodie kan niet de komende keer (25 mei); dan zal Mirjam kijken of ze kan, Marleen ook misschien.  
Afgesproken wordt dat Elodie namens de vrienden de op handen zijnde enquête zal beantwoorden. Onze insteek daarbij is 
dat het RAI-overleg er is voor belangengroeperingen , en niet voor losse individuen of burgers die wat met de RAI te 
verhapstukken hebben.  
 
4. Brief voor contributie 2021 
Die brief zal als het lukt nog in de maand mei verstuurd worden.  
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Erin opgenomen worden: datum ALV, herinnering aan de Art Zuid wandeling, dat de vereniging dit jaar 40 jaar bestaat en in 
het najaar een kadootje zal geven omdat een andere viering niet kan,  dat er mensen voor de Duizendknoop nodig zijn en de 
waarschuwing dat na drie jaar niet betalen lidmaatschap beëindigd wordt.  
Elodie en Tanneke maken de brief, en Elodie regelt de etiketten etc. voor de drukker. We laten de brieven weer kant en klaar 
in enveloppen aanleveren bij Anne-Mariken.  
 
5. Luisterplekken 
Besproken wordt het voorstel om de luisterwandeling door het BP te bekostigen, als presentje aan de leden vanwege het 
jubileum. Daar hoort dan een papieren brochure met routekaart en uitleg bij, die we dan gaan bijsluiten bij de 
najaarsnieuwsbrief.  
Anne-Mariken zal de bestelling hiervoor bevestigen.  
We besluiten iets meer hiervoor aan geld uit te trekken (3000) , en daarvoor de schenking van de Honden RAI te gebruiken: 
dat is passend, voor wie met zijn hond door het park wandelt. En dat geld had nog geen bestemming. Als dit geregeld is, dan 
wel de schenkers hiervan op de hoogte stellen!  
 
6. Oeverplanten 
Er is subsidie geregeld om scholieren en expats oeverplanten te laten planten in het park. Dat zal op 27 mei gebeuren. 12.30 
tot 14.30, in de buurt van Prinses Irenestraat, denken we. Bedoeling is niet om daar vooraf ruchtbaarheid aan te geven; wel is 
het leuk als er foto’s worden gemaakt om op de site te zetten. Wie die dag kan, graag komen! 
We hopen maar dat ze niet worden geplant op het stuk oever dat binnenkort er weer aan gaat voor de tijdelijke bouwweg naar 
Kavel 2 en de AHK. Mirjam is hiervoor contactpersoon.  
 
7. Artsenijhof 
Mirjam zal nog eens met Raoul bellen over wanneer die beloofde loodgieter dan te verwachten is. Dit is iets wat we ook aan 
de nieuwe parkconciërge zullen gaan vragen.  
Het 20-jarig jubileum van de vrijwilligers is erbij ingeschoten. Dat dan maar volgend jaar vieren, samen met het feit dat de 
Artsenijhof dan 50 jaar bestaat.  
 
8. Parkconciërge 
Nahna heeft een afspraak met hem (Ritsko) gemaakt. Zij zal een lijstje met vragen maken, onder meer naar aanleiding van 
vandaag. En naar zijn 06 vragen.  Hij krijgt een pakket met alle info over het park.  
We zullen eens peilen wat zijn bevoegdheden zijn, en wat hij voor ons kan betekenen, en wij voor hem.  
Elodie zal met Linda contact opnemen om haar indruk te horen over zijn (on-)mogelijkheden. Ze zal dan ook vragen naar 
vervolg op Vierseizoenenoverleg; daar moet die conciërge dan toch ook bij zijn?  
De communicatie blijft maar lastig.  
De brief van Joep houden we in concept klaar, maar we zullen eerst dat gesprek met Ritsko afwachten.  
 
9. Nieuwsbrief 
Prima; weinig retouren dit keer! 
Volgende digitale nieuwsbericht (graag allemaal blijven meedenken): oeverplanten; parkconciërge, spuitende meermin en 
probleem met andere beelden/fonteinen, etc.  
 
10. Duizendknoop 
Mirjam zal de mensen op de wachtlijst van de Artsenijhof doorsturen naar Nahna, die ze kan voorstellen of ze dan zolang 
mee willen doen met wortels rooien. 
Ook de bramen en de brandnetels worden aangepakt; Nahna wil graag een schoffel aanschaffen zodat ze niet hoeft te bukken.  
 
11. fonteinen 
Mirjam heeft contact gehad met iemand die eindelijk van de gemeente opdracht heeft gekregen om het beeld van de Faune 
weer te laten spuiten. Maar alle info hierover en de kennis van Koos Otten zijn verdwenen. Zij heeft zoveel mogelijk kennis 
overgedragen. Wordt vervolgd.  
 
 
 
Volgende keer: woensdag 23 juni, bij Anne Mariken 
  


