
FINANCIEEL JAARVERSLAG  2017 VERENIGING VRIENDEN VAN HET PARK VAN DARWIN (VvPD) 
 
Het jaar 2017 was het eerste volledige jaar dat de VvPD bestond. 
Op 18 mei 2017 heeft de VvPD het grootste deel van het beheer van de Bloementuin van Darwin 
over genomen van de gepensioneerde Jan Steenmeijer.  
 
Om het fiscaal aantrekkelijker te maken voor donateurs is in mei de ANBI status aan de vereniging 
verleend. Daarom zijn in mei  de statuten van de vereniging aangepast. 
 
Bij de gemeente Amsterdam zijn verschillende subsidies aangevraagd en toegekend. Voor de 
begeleiding van vrijwilligers, het beheren van de tuin, het organiseren van opendagen, rondleidingen 
en workshops en het bekostigen van de tuindeskundigen is in totaal € 21.180 subsidie verleend.  
Daarnaast hebben we de toezegging ontvangen van de afdeling Groen van de Gemeente dat ze de 
kosten van het onderhoud van de paden, heggen, de kosten van het mobiele toilet en mobiele 
schaftruimte en de aanschaf van het tuinhuis voor een gezamenlijk bedrag van €15.000 op zich zullen 
nemen. Dat is ook gedaan behalve dat het tuinhuis nog gebouwd moet worden. 
 
Halverwege 2017 hadden we 88 leden. Daar zijn 28 leden bij gekomen, maar we hadden ook 7 
opzeggingen. Dat betekent dat we op 31 december 129 betalende leden hadden. 
Veel leden hebben naast hun € 10 aan contributie een extra bedrag als donatie gegeven.  
Zes personen hebben donaties overgemaakt variërend van €5  tot € 500. Allen hartelijk bedankt. 
 
Speciaal willen we hoveniersbedrijf Buunk-Metze bedanken voor het feit dat ze in 2017 aan 34 
klanten het lidmaatschap bij onze vereniging aangeboden hebben. De 129 betalende leden is 
inclusief deze 34 leden.   
 
Onvoorzien was dat we t.b.v. het tuinhuis een architect moesten aantrekken. Christina Fuchs heeft 
deze taak voortvarend op zich genomen. We hebben haar € 495 betaald in 2017.  
 
Alle actieve vrijwilligers hebben een cadeaubon ontvangen. Aan het eind van het jaar hebben we met 
z’n allen onder het genot van koffie/thee/gebak het afgelopen jaar besproken. 
 
Omdat het bestuur er voor koos een deel van de nog niet gebruikte subsidiegelden te reserveren 
voor het tuinhuis, kon 2017 met een positief saldo van € 7239,62 worden afgesloten.  
 
 
 
 


