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Concept-Notulen Algemene Ledenvergadering  

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark d.d. 14 september 2021 
  

  
Aanwezig:   
Leden: De heer of mevrouw: Akkerman, Bakker, van den Berg, den Blanken, Boere, Brillenburg 
Wurth, van Caspel, Dekker, Geenen, Hageman, Hartman, Hellemons, Huigsloot, van Helden, Huizinga, 
Hogenes, Ide, Kreijn, de Lange, van Leeuwen, Lemberger, Lesterhuis, Peeter, Magnee, Mante, F. 
Munniksma, Muhl, Nuijens, de Ruuk, Schade, Schouten, Veldman, Verwaal, de Vogel, Werners-
Wagner, Wevers, Zuiderwijk 
Bestuursleden:   
M. Munniksma (voorzitter), M. Louisse (secretaris), T. den Blaauwen (penningmeester), A.A.M. 
Hesseling, E. Luinge (notulen), A-M. Raukema, N. de Braak en B. van Helden-Pathuis. 
 
Voorafgaand aan het zakelijke gedeelte van de vergadering geven drie gastsprekers een presentatie:  
1.  
Architect Jan Peter Wingerden en Erik Duiker, Hoofd Huisvesting en beheer van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten, presenteren de plannen voor de vestiging van een dependance van het 
Conservatorium in het voormalige Klooster en Convict.  
Een aantal vragen naar aanleiding van de inspirerende presentatie:  

o Hoe gaat dat tijdens de bouw?  Er komt een tijdelijke bouwweg, in combinatie met de bouw van 
de woningen in Beethoven 2. Daardoor gaat er geen transport via de Prinses Irenestraat, noch 
langs de bestaande wegen.  

o Hoe zit dat met licht ’s avonds en ‘s nachts?  Het ronde gebouw wordt ’s avonds bij een 
uitvoering/optreden verlicht, dat is aan de bovenrand dan te zien. Maar ’s nachts zal er zeker 
geen permanente verlichting zijn.  

o Wat zijn de afspraken met de horeca? Er is een aangepast plan van eisen met betrekking tot de 
horeca die zich hier gaat vestigen; zo mogen de terrassen hier maar tot maximaal 23:00 uur 
open zijn. De beheerder van het conservatorium zal ook toezien op handhaving bij overlast rond 
de horeca.  

o Waarom is het entree-gebouwtje niet ook rond? Hoewel we de nieuwe vormen geïnspireerd 
laten zijn door de ronde vormen van het park, was de oorspronkelijke vorm van het entree-
gebouwtje vierkant, en dat is dus zo gerespecteerd.  

 
Leden die nog aanvullende vragen hebben over de plannen kunnen die via de mail van de Vrienden 
stellen.  
 
2.  
Michiel Huijsman licht de achtergrond toe van de nieuwe Luistergids die is ontwikkeld speciaal voor 
het Beatrixpark:  

Soundtrackcity heeft met Urban Sound Lab een unieke gemeenschap van actieve luisteraars 
opgebouwd in Amsterdam Zuid. Met kunstzinnige en innovatieve luisterpraktijken doen 
bewoners onderzoek naar de akoestische aspecten van de stedelijke buitenruimte. Onder 
begeleiding van kunstenaars ontwikkelen zij nieuwe concepten voor de goed klinkende, 
gezonde stad van de toekomst. 
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De geluiden om ons heen, binnen- en buitenshuis, hebben grote invloed op ons leven, ons welbevinden, 
onze gezondheid en hoe we ons tot elkaar verhouden. 
Iedereen en alles op deze wereld klinkt en maakt geluid. Maar veel dringt niet door tot ons bewustzijn. 
Urban Sound Lab brengt daar verandering in. Ze werken aan sensibilisering en bewustwording van de 
geluiden om ons heen. Welke geluiden horen we? Welke invloed hebben deze op ons leven? 
 
Het bestuur van de Vrienden heeft nu voor het Beatrixpark de wandeling “Expeditie naar de 
Luisterhorizon” laten maken. Alle Vrienden zullen hiervan een papieren kopie ontvangen bij de 
najaarsnieuwsbrief. Dit ter ere van het 40-jarig Jubileum van de vereniging, en 50-jarig jubileum van de 
Floriade, die deels in het Beatrixpark plaatsvond.   
 
Algemene Ledenvergadering:  
 
1. Opening en mededelingen 
In verband met de corona-maatregelen wordt deze opnieuw uitgestelde vergadering gehouden in de 
grote zaal van centrum Vrijburg. Voorzitter Marleen Munniksma opent de vergadering. De 
bestuursleden worden voorgesteld.  
De secretaris leest de namen voor van de leden die zich hebben afgemeld.  
Vooraf hebben zich meer leden aangemeld dan op de presentielijst zijn bevestigd. In bovenstaande 
aanwezigenopsomming is vermeld wie de aanwezigheidslijsten heeft geparafeerd.  
 
2. Ingekomen stukken:  
Als ingezonden mededeling zijn suggesties gedaan inzake de fietsroute Prinses Irenestraat; een voorstel 
om te flyeren om leden te winnen en een verzoek om borden te (laten) plaatsen tegen de overlast van 
feestvierders in het park. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering in augustus 2020 worden ongewijzigd goedgekeurd en 
vastgesteld.  
 
4. Jaarcijfers (zie voorjaarsnieuwsbrief 2021)  
Penningmeester Tanneke den Blaauwen licht de cijfers toe, zowel de jaarcijfers over 2020 als de 
begroting voor 2021. Deze waren al eerder gepubliceerd, conform de eis van de statuten, dat binnen zes 
maanden een financieel overzicht moet worden gegeven aan de leden. Op de publicatie in de 
nieuwsbrief daarvan zijn geen reacties of opmerkingen bij het bestuur binnengekomen.  
Samenvattend kan gesteld worden dat het financiële plaatje grotendeels hetzelfde zal zijn als 
voorgaande jaren. De ledenbijdrage is (gelukkig) redelijk constant.  
Het bestuur heeft wat extra uitgaven goedgekeurd voor bijvoorbeeld kleding: wie voor de Vrienden in 
het park werkt krijgt een speciaal T-shirts en soms zelfs een fleecejas.  
Aan de leden is een wandeling langs Art Zuid aangeboden.  
Daarnaast is de aanschaf van de luisterwandeling voor de viering van het jubileum gedaan. 
Er zijn geen vragen over de jaarcijfers of de begroting.  
 
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 
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décharge te verlenen, wat ter vergadering gebeurt. De kascommissie zal het komend jaar dezelfde 
samenstelling hebben.  
 
7. Beleidsplan 2020-2025 
Het bestuur houdt bij de bestuursvergaderingen de vinger aan de pols voor wat betreft de voornemens 
zoals die in het beleidsplan zijn geformuleerd. Die zaken lopen zoals verwacht. Positief is de komst van 
een heuse parkconciërge. Daardoor is een aantal zaken sneller en voortvarender opgepakt dan we 
gewend waren. Zijn contactgegevens zijn op de site van de Vrienden opgenomen.  
 
8. 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. 
Anne-Mariken Raukema en Nahna de Braak melden de voortgang van de activiteiten die we 
ondernemen om het park prettig te houden voor bezoekers, onder meer met de “duizendknoop-
brigade”. We hebben permissie van de gemeente om ook zelf de bramen en brandnetels aan te pakken. 
(Toestemming is nodig omdat men niet zomaar in een gemeentelijk park mag gaan snoeien) 
 
Marleen Munniksma zegt toe namens de leden het gevaarlijk oversteekpunt in het fietspad/voetpad aan 
het einde van de Prinses Irenestraat aan te zullen kaarten bij het stadsdeel. Een zebrapad zou al helpen. 
Maar er zouden ook wat struiken lager gesnoeid of weggehaald kunnen worden, zodat de fietsers en 
voetgangers elkaar tijdig zien.  
 
Wat voorbeelden van ontwikkelingen (voor meer info raadpleeg de site):  
Voor de bankjes rondom de grote vijver is op ons verzoek het gras/riet lager gemaaid, zodat je weer 
uitzicht hebt.  
Op de toezegging van stadsdeelbestuurder Capel dat er bij de zitcirkel nieuwe bankjes zouden komen 
met zich naar twee kanten is nog altijd geen opvolging gekomen; hij heeft dit opnieuw toegezegd. Het 
bestuur zal hier aandacht aan blijven geven.  
Voor de ontwikkeling op de lange termijn van de Kastanje-ring (rond de grote vijver) is door de 
gemeente een interdisciplinaire werkgroep ingesteld waaraan de Vrienden deelnemen. Er wordt goed 
en grondig onderzocht wat de beste manier is om die ring in ere te herstellen; hiermee gaan grote 
kosten gepaard.  
 
Artsenijhof. 
Mirjam Louisse doet verslag van de ontwikkelingen met betrekking tot de Vrijwilligers en de 
Artsenijhof. In 2020 zouden we met de vrijwilligers het 20-jarig jubileum van de groep vieren; dat is 
opnieuw voorlopig opgeschort.  
Tot onze vreugde zijn er nog steeds veel mensen die hier als vrijwilliger tijd en energie in steken; er 
zijn goede coördinatoren en er wordt nog steeds op twee verschillende dagen gewerkt. We hebben zelfs 
even een aanmeldingsstop.  
Het stadsdeel heeft de dode buxushagen vervangen door Ilex crenata.  
De rondleidingen door het IVN, waarvan de helft door de Artsenijhof en de andere helft langs de 
bomen van het park worden elke maand goed bezocht.  
 
Communicatie. 
Elodie Luinge meldt dat de website achter de schermen is vernieuwd, om veiliger te werken, en om te 
zorgen dat de leesbaarheid op een mobiele telefoon nu ook optimaal is.  



VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 
 

 
 

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

 

4 

Verder meldt zij de leden dat het bestuur zich heeft gebogen over de gevolgen van de nieuwe Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), en waarom dat belangrijk is.   
Met ingang van 1 juli is deze wet van toepassing, waarin regels zijn vastgelegd die misstanden 
binnen besturen moeten tegengaan. Ook in kleine besturen en ook bij vrijwilligersorganisaties.  
Het bestuur heeft het voornemen om als gevolg hiervan een Huishoudelijk Reglement op te 
stellen, en dat een volgende keer aan de leden te presenteren.  
 
 
9. Bestuurssamenstelling 
Barbara van Helden-Pathuis neemt afscheid als bestuurslid. Vorig jaar is zij al in het zonnetje gezet 
vanwege haar jarenlange inspanningen als penningmeester (vanaf 1996).  
Het bestuur heeft unaniem gemeend haar nu tot erelid van de Vrienden te moeten benoemen, en doet 
dat ter vergadering middels de overhandiging van een speciaal voor de vereniging ontworpen broche in 
de vorm van een Blauwe Reiger, ons logo.  
Mirjam Louisse, Joep Hesseling en Anne-Mariken Raukema worden ter vergadering bij acclamatie 
herkozen als bestuurslid, voor de periode van drie jaar.  
Het bestuur is verheugd dat zich een nieuw (aspirant) bestuurslid heeft gemeld: Jantien Brillenburg 
Wurth zal het komende jaar meelopen met het bestuur. Zij is al actief: ze heeft een vuilopruimploeg 
georganiseerd, die eens per maand het park aanpakt.  
 
 
10. Rondvraag en sluiting 
 
Aan de orde komen tijdens de rondvraag:  

a) Het Amstelpark viert het 50-jarig jubileum van de Floriade en wordt daarvoor opgeknapt. Het 
Beatrixpark wordt in principe hier niet bij betrokken. Het bestuur zal wel vragen om een 
opknapbeurt van de typische Floriade elementen, zoals de koepeltjes.  

b) De bruggen zijn nog altijd niet hersteld of vernieuwd. We hopen en verwachten dat dit toch 
voor het einde van dit jaar eens gebeurd zal zijn.  

c) Bij de overkapping van de cirkel rond het kinderbadje staat een container met een hekje 
eromheen, dat is om mensen daar weg te houden wegens instortingsgevaar. Waarschijnlijk moet 
aan die constructie meer worden hersteld wegens betonrot dan alleen dat stuk.   

d) Er is een vergunning aangevraagd voor een kinderdagverblijf in de nieuw te bouwen gebouwen 
in Beethoven 2. Het bestuur laat weten daar geen bezwaar tegen te hebben (gemaakt). Er heeft 
jarenlang ongeveer op diezelfde plaats een kinderdagverblijf gestaan. Maar de regels van de 
GGD zijn streng: waarschijnlijk mag hier helemaal geen kinderopvang komen zo dicht bij de 
(uitstoot van de) A10.  

e) Er zijn steeds meer evenementen in het park, lessen van sportscholen, groepen van 
hondenuitlaatbedrijven, kleinschalige feestjes en dergelijke.  Dit was in ons park niet zo 
gebruikelijk, nu worden we toch betrokken bij de algemene maatschappelijke tendens om meer 
buiten en in parken te doen. Daarbij zijn we ook nog eens overloop van andere parken, waar 
bijvoorbeeld een verbod voor hondenuitlaatbedrijven geldt. Hier is niet zo veel tegen te doen; er 
staat geen hek om het park; het is openbaar terrein. En zolang men zich aan de regels houdt, die 
duidelijk zijn aangegeven bij de ingangen, valt daar weinig aan te doen door een vereniging van 
vrienden. Het enige waar het bestuur al jaren voor ijvert, en dat zal blijven doen, ook op politiek 
niveau, is handhaving, handhaving, handhaving.  
We hebben inmiddels de ervaring dat klagen soms wel helpt. Hoe meer er wordt gemeld bij de 
gemeente (Mora – melding openbare ruimte) hoe meer er kans is dat er iets gebeurt. 
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Bijvoorbeeld de extra vuilcontainers en meer opruimbeurten door de gemeentelijke vuilnisploeg 
die bereikt zijn. Ook de zwervers die worden gemeld worden verwijderd.  
Door nog meer op onze site te vertellen wat wij doen en wat de leden zelf kunnen doen, hopen 
we de leden te activeren hieraan bij te dragen.  

f) Het podium op de grote weide is door verrotting ingestort; het zal verwijderd worden, en niet 
herplaatst.  

 
 
 
Joep Hesseling heeft de vergadering opgeluisterd met het voordragen van een kort toepasselijk gedicht:  
 
De Meerkoet 
 
De meerkoet 
is meer koet 
dan meer 
en gaat 
hij onder water 
zoals dit wonder doet 
dan is er weer  
meer meer 
dat moet 
en even later is er weer  
meer koet 
 
tekst: Martin Fraterman. 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering. 
 


