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Beste Vrienden van het Park Darwin, 

Bij deze onze tweede nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u ons ook volgen op  

facebook (https://www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin/) en op onze  

website (http://www.vriendenvanparkdarwin.nl/). 

De Open dag 

 

Op 17 september j.l. was het dan zover: de Open dag van de Vrienden van park Darwin. En of het zo moest 

zijn: het was prachtig weer hoewel aan het begin van die week alles wees op flinke buien.  

Om tien uur stond het hele bestuur al te slepen met tafels, stoelen, parasols. Hapjes werden klaargezet, Jan 

- onze voortreffelijke tuinman- en zijn vrouw verzorgden de koffie en thee. Er was cake met zelfgemaakte 

jam, water met munt en citroen, limonade voor de kinderen. Vrijwilligers kwamen meehelpen.  

Om 12.00 uur begonnen de eerste belangstellenden binnen te druppelen en al voor half een stond een 

groep klaar om mee te doen met de eerste rondleiding. Wie over Facebook beschikt, kan daar het filmpje 

zien dat Liesbet Zikkenheimer heeft gemaakt (https://www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin/) en die 

een voortreffelijke impressie geeft van de dag. 

Het aantal bezoekers overtrof onze verwachtingen! Op deze manier mochten we dertig nieuwe leden 

verwelkomen, zes donateurs en negen vrijwilligers. Een reuze succes. Kinderen gingen meedoen aan de 

bloemenpuzzeltocht en wonnen een leuk prijsje. Er was echte animo om de tien bloemen te vinden. 

We danken de rondleiders Sjef, Jan, Frederik en Maartje van harte dat ze de hele middag steeds weer een 

nieuwe groep mensen wisten te boeien.  

Aan het eind van de middag was er een zeer geanimeerde sfeer waar het hapje tapenade en een glaasje 

wijn zeker aan hebben bijgedragen.  

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt en we danken de bezoekers waarvan het grootste deel 

inmiddels ook Vriend is geworden.  

 

Inventarisatie tuin 

 

Sinds begin september is er door Sjef en Jos een inventarisatie gemaakt van de tuin met al zijn verschillende 

planten. En met Jan zijn er steeds afspraken gemaakt om zoveel mogelijk over het beheer te weten te 

komen. Alles is schriftelijk vastgelegd zodat nu alle vaste planten (meer dan 200!) en hun plek in de tuin op 

papier staan. Zo kunnen we volgend jaar met de tuindeskundige een goed beheerplan maken en weet men 

wat er iedere maand moet gebeuren. 

 

Subsidie aanvraag 

 

Het bestuur heeft op de vergaderingen die tot nu toe met de aspirant-leden zijn geweest duidelijk te horen 

gekregen dat het doel van de Vereniging moet zijn: behouden van de tuin. 

In hun Plan van Aanpak ziet het bestuur dit alleen mogelijk wanneer er een coördinator en een 

tuindeskundige kunnen worden aangesteld die op grond van de aangeleverde informatie een beheerplan 

opstellen. De coördinator is degene die de werkschema's opstelt voor de vrijwilligers en het werk toedeelt.  

de tuindeskundige bewaakt het ontwerp van de vaste plantentuin. Daarom is er voor dit stuk een subsidie 

aangevraagd bij het stadsdeel.  

Bij toezegging kunnen we verdergaan met het rekruteren van de vrijwilligers. Dat kunnen ook mensen zijn 

die willen herintreden of statushouders. Waar mogelijk zullen daartoe in de buurt contacten worden 

gelegd.  

We denken nu dat we twintig vrijwilligers nodig hebben. Voel je hiervoor ? Het is leuk werk, je werkt in de 

buitenlucht, het is maar een dagdeel en je bent er hooguit 6 maanden x 1 dagdeel mee kwijt. Misschien ken 
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je iemand in je omgeving die “groene vingers” heeft: vraag er naar. Voldoende informatie om je meteen op 

te geven? Of wil je nog meer weten? Geef je in beide gevallen op bij info@vriendenvanparkdarwin.nl. 

 

Webmaster 

 

Op dit moment hebben we reuze behoefte aan een webmaster die Wordpress beheerst. Het is niet heel 

veel werk want de secretaris doet al het ledenwerk, teksten worden aangeleverd en ook de foto's of 

filmpjes. Wij denken dat je niet meer dan twee uur kwijt bent in 14 dagen. Interesse? Schrijf een krabbeltje 

aan info@vriendenvanparkdarwin.nl. Ook als je leuke teksten wilt schrijven of foto's wilt plaatsen. Geef je 

op! 

 

Bestuur 

 

Het bestuur bestaat nog steeds uit 3 man en het is toch veel meer werk dan we gedacht hadden. 

Uitbreiding met twee leden ligt dan wel voor de hand. We denken nu vooral aan mensen die PR en 

publiciteit verder willen invullen en mensen die ook verstand hebben van tuinbeheer. Maar menskracht in 

het algemeen is ook goed: verdelen van taken haalt druk weg bij het huidige bestuur.  

 

Lidmaatschap 

 

We zijn dit jaar in april als Vereniging begonnen en als bestuur hebben we besloten dat het lidmaatschap 

duurt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar daarop. Vanaf 1 april 2017 gaat dus het nieuwe 

lidmaatschapsjaar in waarvoor we alle leden uitnodigen hun contributie over te maken. Mensen die lid 

worden tussen november 2016 en april 2017 betalen half geld nl. vijf gulden contributie. In april 2017 

houden we ook onze nieuwe ALV (algemene ledenvergadering) waarvoor we alle leden (en donateurs) t.z.t. 

uitnodigen. Voor die tijd zullen het jaarverslag en jaarrekening gemaakt zijn, zal de Kascommissie de kas 

hebben gecontroleerd en zal er een begroting worden ingediend. 

 

De Tuinenstichting 

 

Met de Nederlandse Tuinenstichting (https://www.tuinenstichting.nl) is contact gelegd en een scout van 

deze stichting heeft de tuin bekeken en zal een advies aan hun monumentencommissie uitbrengen over de 

status van de tuin als monument en bedreigd groen.  

 

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van Park Darwin: 

Jos Brouwer 

Sjef van der Pas 

Sonja Vetter 
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