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Verslag vergadering Bestuur op 23 juni 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 
  
1.      Opening en mededelingen 

a) de bijbestelde speldjes zijn binnen. 
b) de bestelde fleecetruien zijn binnen. Ze zijn bedoeld voor de Duizendknoop-brigade. Elodie 

krijgt er een voor als ze “in functie” is. Verder hebben Nahna, Tanneke en Anne-Mariken er 
dus een.  

c) er staat nu bij het kinderbadje behalve een koffiebar ook een ijsboer. Jammer voor de 
kiosk, maar wij kunnen daar weinig aan doen.  

d) Ritsko de Vries, de parkconcierge heeft een eigen telefoon: 06-1872922 

 
2.      Ingekomen en uitgegane stukken 
- mails en telefoontjes, die komen ter sprake bij de desbetreffende onderwerpen.  

  
3.      Verslag vergadering 13 mei 2021 
Het verslag wordt goedgekeurd, alle acties zijn gedaan, behalve de check bij Florinde N. (Mirjam) 

  
4.      Zuidas 

--RAIberaad : vandaag presentatie conceptrapport over de ontwikkelingen rond het 
beraad (EL); bewonersbrief Boerenwetering van RAI (zie mail 18/6) 
Elodie geeft een kort verslag van het besprokene. Is goed onderzoek geweest, met goede 
rapportage. Er volgt nog een formeel advies. Daar hangt het van af of we als Vrienden bij 
dit beraad aangesloten blijven. Als het alleen een “klachtenloket” voor omwonenden wordt 
hoeven wij daar niet bij te zijn.  
--Ontwikkelingen rond Convict en Kapel; horeca-advertentie geplaatst; aanbod van 3 
berken door vvbp. 
Er is een reactie van de HKA; ze zullen tijdig contact met ons opnemen over de drie door de 
Vrienden te schenken bomen. De drie berken hoeven van ons niet perse in de 
fietsenstalling, als dat betekent dat ze onder verdichte bestrating komen te staan. We 
wachten af.  
De HKA heeft toegezegd dat ze op de ALV zullen komen spreken.  
-- Nieuws over Zuidasdok? 
Geen nieuws. Marleen houdt via het Bewonersplatform in de gaten of er toch geen 
werkterrein in het park komt.  
 

5.      Vereniging 
--Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR 
Elodie en Tanneke hebben de implementatie van de nieuwe wet inzake Verenigingen 
voorbereid. Ze stellen voor dit apart een keer te bespreken. Die wet gaat in per 1 juli, maar 
gezien de voorbereidingen die we hebben gedaan en het feit dat we al goede statuten 
hebben heeft het geen prioriteit. Afgesproken wordt dat we het bij Joep in een aparte 
vergadering zullen bespreken, en voorafgaand aan de ALV. Elodie zal dan op de ALV hier 
iets over aan de leden vertellen.  
--Informatie Vrijwilligerscentrale richting penningmeesters van verenigingen,stichtingen 
(Tanneke) 
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De cursus is niet doorgegaan; Tanneke houdt het in de gaten.  
--Contact met Martijn Prins over bomenbeleid in het park (ideeën kastanjering, afspraak 
maken daarover) 
Tot ons genoegen heeft de manager parken ons benaderd, of we willen aansluiten bij een 
werkgroepje over de kastanjes in het park. Tanneke en Marleen zullen hieraan deelnemen. 
Mirjam zoekt nog na of ze de oude ontwerpen van de kastanjering in de dossiers kan 
terugvinden.  
Martijn Prins zal ook nog een keer uitzoeken hoe het met de amberboom staat.  
 
--Reacties op brief over betalen contributie (contact in sept met mw. Jet Key die daar een 
idee over heeft.) 
Tanneke heeft contact opgenomen met het lid dat wil praten over gebruik acceptgiro’s. Er 
zijn nu naar aanleiding van de brief nog maar 475 leden geweest die hebben betaald. We 
hopen via een herinnering bij de uitnodiging voor de ALV hier nog meer reacties op te 
krijgen. We blijven er unaniem bij dat automatische incasso geen optie is.  
--Reageren op mail van Jantien Brillenburg Wurth over initiatief schoonmaakactie park 1 
juli as. (Structureel iets organiseren??) 
Elodie zal contact met haar opnemen: - het is te kort dag; - gezien de privacywet kunnen 
wij de mailadressen niet zomaar voor van alles gebruiken; als het niet eenmalig is maar 
structureel dan willen we graag steunen.  
--Contact met Nicolaaslyceum en biologiesectie. Leuke actie met scholieren die 
oeverplantjes hebben geplant rond de vijver naast kapel. 
Mirjam zal Mien Vermue vragen of die het leuk vindt om een keer met de school een 
rondleiding te doen. Henk heeft laten weten dat hij dit niet meer doet.  
--Vervanging brug 496 en 449 
Tot onze verrassing blijken twee van de bruggen ineens niet meer opgeknapt te worden, 
maar is er een vergunning voor vervanging ingediend. Nahna zal bij Ritsko en Linda Schot 
nagaan of die weten hoe dat zit. En betekent dat weer uitstel? Nahna zal dan meteen Linda 
naar nog meer stand van zaken vragen, zoals --Extra losse prullenbakken in park bij grote 
drukte zoals in Vondelpark. 
--VodafoneZiggo en Waternetgebouwtje?? 
We hebben een nietszeggend antwoord gekregen op onze klacht over de staat van het 
nieuwe gebouwtje (graffiti). Mirjam zal eens bij Ron van Soest vragen of hij tips heeft wat 
te doen, en of we daar vuurdoorns mogen neerzetten. Een ander idee is om er (betaald) 
mooie graffiti van planten op te laten spuiten. Dit voorstel zullen we dan sturen naar zowel 
Ziggo als Waternet.  
--Parkconciërge Ritsko de Vries (informeerde ons als eerste over weer spuitende 
fonteinen!) 
We zijn erg blij dat de fonteinen het weer doen. Mirjam zal haar contactpersonen nog een 
extra bedankmail sturen. Met een kopie naar Ruud Stuurman.  
--Opvolging Henk Wolters, Mien Vermue?  Contact met IVN in de persoon van Hanneke 
Dragtsma die net opleiding gids IVN heeft afgerond. 
Mirjam heeft een afspraak met Henk om te praten over hoe nu verder. Er is een idee voor 
een nieuwe wandel-gids; die dan eerst mee kan lopen om te leren. (contact Tanneke) 
--Bodywarmer fleece voor duizendknoopbrigade en koffie. 
We hebben een rekening geopend bij de kiosk voor de brigade; Tanneke zal bij Nicole 
Nuijens nagaan of die wel wordt ingediend.  
--Artsenijhof (water/kraanproblemen; noodkap; zomerlunch gisteren) 
Bij de gezamenlijke lunch van de vrijwilligers was een grote opkomst;  
Het was zeer geslaagd. Mirjam heeft allen namens het bestuur bedankt. Volgend jaar pas 
de viering van 20 jaar vrijwilligers, tegelijk met 40 jaar vereniging en 50 jaar Floriade.  
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--Luisterwandeling 
Marleen en Anne-Mariken hebben de afspraak afgerond met de Luisterwandeling: er komen 
boekjes die wij mee gaan sturen met de najaarsnieuwsbrief vanwege ons jubileum. (weer 
een kadootje voor de leden!) De kosten zijn afgerond op 3500,- Contactpersoon: Anne-
Mariken. 
--ALV in september 
Het programma is in feite klaar: 
- de zaal is gereserveerd. 
- een presentatie over het conservatorium en een korte toelichting op de Luister-wandeling.  
En na de pauze de gebruikelijke vergadering. De financiële stukken zijn al bekend en 
verspreid in de papieren nieuwsbrief.  
Anne-Mariken zal nagaan welke digitale of beeld- ondersteuning de sprekers nodig hebben, 
(Elodie vraagt Erik) en of dat wel in de kerkzaal aanwezig is.  
 
De uitnodigingsbrief moet dan half augustus weg; Elodie en Mirjam hebben contact voor de 
agenda; Elodie zorgt voor de brief en etiketten naar de drukker.   
 

Volgende keer: 
8 september bij Joep, over de WBTR en zo nodig nog laatste afspraken over de vergadering.  
 


