
Bestuursoverleg  Beatrixpark 5 september 
 
In korte aantekeningen.  
 
Algemeen:  
1. Mails: zoveel mogelijk vanuit mailbox Vrienden sturen, en even opletten bij bcc.  
 
2. Er komt een uitnodiging voor overleg Parken Zuid, via Amstelpark. 
Gaat vooral over gemeenschappelijk optreden met/tegen stadsdeel, bijvoorbeeld ivm de kunstenaars 
van Warp en hun subsidie.  
 
3. Tanneke: mails over wijn?  
Wordt geregeld.   
 
 
Terugkoppeling: 
Floriade 50 jaar 
5. - Jantien: ervaring?  
Alles is goed gelukt; niet heel veel reacties. Wel geleerd dat wij het kleinschalig moeten houden. Ook 
als we volgend jaar 85 jaar BP gaan vieren. Dan aan samenwerking met Art Zuid denken.  
 
6. - rare Kunstgebeuren  
Toelichting dat Henk en Elodie ongevraagd als onderdeel van een installatie zijn opgevoerd; wij 
hebben het op het laatst daarom afgezegd.  
 
Overig:  
7. Dirtbusters (14/9) 
Jantien regelt spullen; anderen schuiven aan. Naschrift: is goed verlopen.  
 
8. Facebook/Instagram etc.  
Algehele idee: gaan we niet doen; vergt echt heel actueel bijhouden; veel werk voor weinig effect; wie 
zou dat dan moeten doen? niet helemaal de doelgroep?  
 
9. Overleg met ontwikkelaars van Beethoven 2 
- vastgoed Kondor Wessels … Elodie en Anne-Mariken 
- landschapsarchitect Lodewijk B… Elodie en Brecht 
Naschrift: Beide gesprekken zijn goed verlopen. We zijn benieuwd; waarschijnlijk eind oktober 
duidelijkheid.  
 
10. Overleg RAI, 20 september 
Brecht en Mirjam gaan; er zal worden gesproken over de nieuwe opzet.  
  
11. Correspondentie met KvK en ING over UBO 
Tanneke en Elodie gaan het nog een keer proberen.  
Naschrift: allemaal nog een keer opgestuurd; ook afmelden van Barbara, daarvoor handtekening AM 
nodig.  
  
12. 4-seizoenenoverleg lijkt te stagneren? 
Naschrift: blijkt op 18 oktober te zijn. Voorlopig: Brecht, Elodie , Mirjam.   
 
13. Hoe gaat het met de Jubileumfestiviteiten? 
 Zie punt 5.  
 
14. Ontwikkelingen rond Diepenbrockstraat 5? 
Joep en Brecht gaan met behulp van Funda de makelaar benaderen en uitzoeken wat daar aan de 
hand is. Hoezo in het park uitbreiden?  
 
  
15. Kamp in het park? 



Er is verschillende correspondentie geweest met de wijkagent en met Ritsko. Ze doen blijkbaar hun 
best maar veel helpt dat niet. Op 18 oktober bespreken met handhaving.  
  
16. N.a.v. publiciteit over het kunstwerk van Carve? Duidelijker actie ondernemen? 
We denken even aan een actie/handtekeningen verzamelen om dat ding weg te krijgen. Is veel moeite 
voor zeer onvoorspelbaar resultaat. 
Idee: Tanneke en Brecht gaan bureau Carve benaderen (de ontwerpers) om eens naar hun mening te 
vragen. Wellicht is dat een handige ingang.  
 
  
17. Stand van zaken rond Rwandamonument 
Tanneke licht toe waar het moet komen te staan. Wij krijgen bericht over de voortgang.  
Naschrift: bij nader inzien misschien toch niet zo’n geslaagd idee, dat in het park.  
Kunnen we daar iets aan/ tegen doen? Waarschijnlijk niet.  
  
18. Piketpaaltjes voor plaquettes kunstwerken zijn geplaatst. 
Er komen nu dus bescheiden bordjes bij.  
We overwegen, als die er staan, kleine sticker er op te plakken met de QR code van de 
Beeldenpagina op onze site.  
Te onthouden actie voor Elodie en Mirjam.  
  
19. Bomenbordjes een wat rommelig geheel ? 
Mirjam zal nog weer eens Henk benaderen. Als die nog steeds niet afkomt, wil Tanneke wel een 
voorstel gaan doen voor aanvulling met nog meer bordjes.  
  
 
20. Aangekondigde bomenkap vanwege onveiligheid, vergunning procesmatig in orde? 
We nemen aan dat dit terecht is. Wel blijven volgen of er inderdaad herplant wordt geplaatst.  
Jeroen Favot heeft toegezegd dat de Amberboom in de ronde bank nu echt dit najaar zullen worden 
aangepakt; hij had de bestelorder gezien.  
Onthouden voor 18 oktober.  
  
21. Goede tekst over park in “Groene Buurten”. Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Elodie was geïnterviewd; AM en Brecht hebben meegelezen voor publicatie. Leuk stuk.  
  
22. Mysterie rond slot van onze opslagruimte? 
Opgelost, geen probleem.  
  
23. Succes van de picknicktafel! 
We spreken af een jaar te zien hoe deze zich houdt, en dan misschien een tweede te kopen, 
bijvoorbeeld op de kasseien vlak bij de brug bij de Grote Vijver.  
 
24. Laatste nieuws Artsenijhof 
De nieuw geplante ilex is te laat gesnoeid en half dood door de droogte; als het goed is wordt dat door 
de desbetreffende aannemer weer hersteld.  
Er is een tas gestolen van een van de vrijwilligers; de Vrienden zullen de gedupeerde financieel 
compenseren.  
Mirjam zal nog een keer actie nemen om te zorgen dat de rekening van het etentje komt en betaald 
wordt.  
 
25. Volgende Nieuwsbrief 
Geen bijzonderheden.  
 
26. Wat gaat er nu met het Conservatorium en As gebeuren?  
Brecht en Nahna hebben contact met D., die ambities heeft om daar iets te doen. Ze zullen de 
gemeente / Zuidas benadern. Marleen sluit daarbij aan.  
 
27. Amstelpark en lidmaatschap:  
Elodie checkt op wederzijds onbetaald lidmaatschap.  
 



 
 
28. Brief aan Remkes:  
Tanneke zal onze mening doorgeven ( goede inhoud, slecht leesbaar).  
 
29. Tanneke en Elodie zullen een standaard formulier maken voor wie 5-jaar ANBI- donateur wil 
worden.  
 
30.  
Er moeten nog meer Word Vriend folders komen.  
Elodie checkt wat zij nog heeft en bestelt zo nodig bij.  
 
31. Nahna heeft het plan om al haar foto’s van het park te bundelen. Het idee is om daar dan een 
klein boekje/folder van te maken. Dat bijvoegen bij de Nieuwsbrieven volgende jaar vanwege het 85-
jubileum. Leuk idee! Gaan we betalen.  
Mirjam zal haar helpen met tekst en “quotes” over het park.  
 
32. Nahna stelt voor om uit te zoeken of er een betaalbare beker is te vinden om te bedrukken met het 
logo en die via de kiosk te verkopen (met korting). Prima idee. Ze zal het verder uitzoeken.  
 


