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Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Park van Darwin op 
21 maart 2017 

Aanwezig: Marianne Backer, Margriet Bakker, Chris Barendse, Frédéric ten Broek, Jos Brouwer, 
Wilma Caris, Sam Drukker, Ans Koning, Maartje der Kinderen, Hans Marez  Oyens, Erik Meeder, Ed 
Mellema, Sjef van der Pas, Jetty Plokker, Masud Rahman, Alex Scholtens, Lynn Shore, Annelies 
Teunissen, Sonja Vetter, Rob Sinnema. 

Afwezig met vermelding: Tia van Houte, Adri Tuin, Noor Schonenhoven, Karel Kneppelhout, 
Ellen Schulze, Marion Steenman, Liesbet Zikkenheimer, Lida Albers, Marian Michels- de Groot, 
Vincent Kompier, Marian Zeegers, Rudy Chiu, Rob en Judith Kranen 

Agenda: 

1) Opening en mededelingen (Sonja). 
2) Vaststelling financieel jaarverslag, jaarrekening en balans 2016 (Jos, 2 bijlages). 
3) Verslag van de kascommissie (Kascommissie). 
4) Vaststelling jaarverslag 2016 (Sjef, 1 bijlage). 
5) Vaststelling begroting 2017 (Sonja, 1 bijlage). 
6) Voorstel lidmaatschapsbijdrage 2017 (Sonja). 
7) Plan van aanpak tuinbeheer (1 bijlage). 
8) Voorstel aanschaf en installatie blokhut (Sonja). 
9) Wat verder ter tafel komt. 
10) Sluiting (Sonja). 

 

1) Opening en mededelingen 

De bestuursvoorzitter, Sonja Vetter, heet iedereen welkom en opent de vergadering met 
dankzegging aan de overige bestuursleden; Jos Brouwer dankt ook Sonja voor haar bijzondere 
bijdrage. 

Verder wil Sonja de bijzonder coöperatieve instelling van de gemeente, m.n. dan de 
gebiedsmanager en de afdeling groen van Oost niet onvermeld laten. 

Op vrijdag 12 mei zal er een afscheidsfeest van Jan Steenmeijer ( de tuinman) georganiseerd 
worden. Precies tijdstip zal nog bekend gemaakt worden. Ideeën voor een afscheidscadeau zijn 
welkom. 
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2) Verslag financieel jaarverslag, jaarrekening en balans 2016 

Jaarverslag, jaarrekening en balans worden goedgekeurd. Daarbij de aanmerking dat de 
toegekende subsidie wel dit jaar besteed moet worden en tevens uitputting daarvan zichtbaar moet 
zijn in de administratie. Aanmerking wordt door bestuur overgenomen (zie ook Verslag 
kascommissie ). 

Er wordt een opmerking gemaakt over de communicatie met mensen zonder email adres. Nadere 
telling levert zo’n 10 leden/donateurs/vrienden dan wel vrijwilligers op zonder emailadres. 
Sommigen hebben een goede buur, voor anderen moet mogelijk een bestuurslid even voor postduif 
spelen. 

3) Verslag kascommissie 

De kascommissie keurt het jaarverslag goed. Namens de kascommissie geeft Sam Drukker daarbij 
nog de volgende adviezen: 

- goede administratie van subsidie uitgaven zodat controleerbaar is welke subsidiegelden we voor 
welke uitgaven hebben besteed. 

- inkomsten vanuit donaties zijn zeer onvoorspelbaar: de kascommissie adviseert hiervoor geen post 
op te nemen. 

- eenzelfde opmerking wordt gemaakt t.a.v. inkomsten van de leden aangebracht door de firma 
Buunck. 

- t.a.v. de schaf van het tuinhuisje adviseert de kascommissie in overleg te treden met de gemeente 
en eigenaarschap bij haar te beleggen. 

Bestuur neemt de adviezen over en bedankt de kascommissie voor haar werk. 

4) Vaststelling jaarverslag 

Bij de behandeling van het inhoudelijk jaarverslag 2016 komen de volgende onderwerpen langs: 

- het bestuur heeft, in het kader van de vereisten van de subsidie gever, al contact op genomen 
met een aantal maatschappelijke organisaties. Denk hierbij b.v. aan BOOST, een organisatie die 
opkomt voor statushouders, het AZC (tijdelijk gehuisvest in de Bijlmer bajes), Cordaan (mensen met 
een afstand tot het werk) en bepaalde scholen; soms met meer soms met minder succes. 
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- al hoewel onze zorg (zie de statuten) het hele Darwinplantsoen betreft zijn onze activiteiten tot nu 
toe beperkt tot de tuin. Ook de bijdrage/subsidie van de gemeente heeft alleen betrekking op de 
tuin. 

- in het verleden heeft het bestuur een tuin-commissie ingesteld en daarvoor onder leden 
vrijwilligers gezocht. Uiteindelijk heeft alleen Maartje der Kinderen zich aangemeld. 

- Bestuur streeft er naar de ANBI status te verwerven: dit maakt schenkingen aan de stichting 
fiscaal aantrekkelijker. Op termijn streeft het bestuur ook de status van cultureel erfgoed en 
culturele ANBI na. Naast een ruimere fiscaal voordeel (bij donaties) biedt deze status ook veel meer 
gewicht/aanzien. Een formeel vereiste om de ANBI status te krijgen is de opname van de 
zogenaamde liquiditeitsbepaling in de statuten. Hieraan zijn enige kosten verbonden. Aanwezige 
leden stemmen in met deze noodzakelijke aanpassing. 

5) Vaststelling begroting 2017 
 

Naar aanleiding van de begroting ontstaat er een levendige discussie. Zaken die het, aan te 
schaffen, tuinhuis betreffen worden bij punt 8) behandeld. 
- een aantal leden is bevreesd dat het karakter van de tuin (hetzij als vaste plantentuin, stille plek, 
rustplaats etc..) verloren dreigt te gaan indien allerlei activiteiten zoals kinderfeestjes, etc.. in de 
tuin georganiseerd gaan worden. Men wil terug naar basis/oorsprong. Besloten wordt een 
activiteitencommissie te benoemen (met al twee leden: Annelies Teunissen en Alex Scholtens maar 
nog aan te vullen met anderen) die als opdracht krijgt: formuleer 

 de kernwaarden van onze tuin, 
 de activiteiten die hieraan invulling kunnen/moeten geven en 
 Bepaald benodigd budget en haar bronnen. 

Per email zullen overige leden uitgenodigd worden om aan deze commissie deel te nemen. 

Commissie levert haar resultaat op per 1 mei 2017 op. 

6) Voorstel lidmaatschapsbijdrage 2017 
 

Het bestuur stelt voor de lidmaatschapsbijdrage op 10,00 per jaar te houden. De penningmeester 
zal aan de leden een mail versturen voor storting.  
 
7) Plan van aanpak tuinbeheer 
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Maartje der Kinderen licht kort het plan toe. Zij zal, samen met Lynn Shore, op zo’n twee dagdelen 
per week een groep vrijwilligers aansturen/begeleiden bij de beheerwerkzaamheden. Het plan is 
verder om wat meer ecologisch/biologisch te werk te gaan. 
- vanuit de vergadering wordt gevraagd snel met een plan te komen waarin duidelijk wordt hoeveel 
uren per week men gevraagd wordt. 
- in principe gaan we uit van een vrij vaste groep van vrijwilligers maar daarnaast is elke bijdrage 
welkom. 
- een ander idee (daarvoor) is om tijdig, via mail, website of facebook of misschien een app aan te 
geven dat er weer gewerkt kan worden (en aard van uit te voeren werkzaamheden). Dit kan 
mensen die niet gepland kunnen of willen werken toch de mogelijkheid deel te nemen. 
- we willen de vrijwilligers op de een of andere manier belonen voor hun inzet; dit hoeft niet per se 
door het geven van geld maar moet bij voorkeur anderszins. Het bestuur beraadt zich hierover nog. 
 

8) Voorstel aanschaf en installatie blokhut 
 

Sonja schetst in het hoofdlijnen de opzet:  
- er komt een tuinhuis (met puntdak van 2,3 meter hoog), ter grootte van 6 x 4 meter. Geplande 
plek is rechts (gezien vanuit de tuin) van het schuurtje van Jan. 
- het dak zal voorzien worden van zonnepanelen. 
- het tuinhuisje is bedoeld voor specifieke groepen (vrijwilligers, workshops) en zal dus niet voor het 
publiek toegankelijk zijn. 
- het schuurtje van Jan zal worden gebruikt voor opslag van tuingereedschap en tevens een 
biologisch toilet gaan bevatten. 
- uitgangspunt verder is een keuze te maken uit commercieel beschikbare ontwerpen (geen 
zelfbouw). 
 
N.a.v. deze schets worden er diverse opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Het idee van een 
tuinhuisje wordt algemeen aanvaard. 
- er zijn vragen omtrent de hoogte en vorm van het dak: een plat dak zou het tuinhuis minder 
zichtbaar maken vanuit de straat. Dak kan voorzien worden van groen (sedum; b.v. door Buunck) 
eventueel gecombineerd met zonnepanelen. Een variant hierop is het dak wat schuin af te laten 
lopen naar achteren (naar de straatzijde) waardoor het tuinhuisje wat minder zichtbaar wordt vanaf 
straatzijde. 
- er zijn (ook i.v.m. de hoogte) vragen over de plek van het tuinhuisje: als alternatieven worden 
genoemd: de plaats waar nu de groenafval plek is of direct rechts van de ingang of wat verder van 
het schuurtje van Jan af. 
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- het schuurtje van Jan wordt niet als een schoonheid ervaren maar het bestuur wil deze schuur wel 
behouden. Voorgesteld wordt het schuurtje te laten begroeien met planten. Andere ideeën zijn 
welkom. 
 
Het bestuur heeft ter plekke haar keuzes gemotiveerd maar zal opnieuw de mogelijkheden 
onderzoeken. 
 
9) Wat verder ter tafel komt 

- Afscheid van Jan (12 mei): bestuur zorgt voor hapjes en drankjes. Er zal een doventolk aanwezig 
zijn zodat Jan beter het gezegde kan volgen. Er worden ideeën geopperd over een cadeau voor Jan: 
b.v. een dankboek met tekst, gedroogde planten etc. Sonja coördineert e.e.a.. 

- het bestuur wil de tuin langer gaan openstellen: zowel over de dag als over het seizoen. Het 
voorstel is dagelijks de tuin open te laten zijn tussen 9:00 en 19:00. De plannen over de 
openstelling over een langer seizoen zijn nog niet concreet. Hoe dan ook: er is behoefte aan meer 
sluiters. Er zal een oproep gedaan worden aan onze leden. Frédéric ten Broek geeft aan op zaterdag 
en zondag te willen openen en sluiten. Over het wel/nieten openen van de tweede tuindeur is men 
het niet eens. 

- de composthoop (groenafval stortplaats) bij de tuin blijft. Via een speciale deur kunnen ook 
buurtbewoners hun groenafval hier kwijt. Maar ook hier moet sleutelbeheer geregeld gaan worden. 

- Met de VMBO school, het Wellantscollege Linnaeus, is contact geweest over de mogelijke inzet van 
hun leerlingen in het tuinonderhoud. Tot nu verloopt het contact niet erg succesvol. Wordt vervolgd. 

- Met intra-tuin is contact geweest o.a. over sponsering. Wordt vervolgd. 

- Vroeger werd de tuin (n.b. als heemtuin) d.m.v. een enkel bord aangeduid. Die borden zijn er 
nauwelijks meer. Er moeten nieuwe borden komen om mensen opmerkzaam te maken op de 
aanwezigheid van de tuin; vraag is dan met welke titel: geopperd wordt een titel als “Tuin van Hans 
Warnau”. Dit laatste kan ook bijdrage aan de monumentenstatus die we nastreven. Met van Hall 
Larenstein hbo uit Velp is contact geweest om studenten als studie opdracht de historie van de tuin 
beplanting op schrift te zetten. 

- Bestuursleden hebben de huidige beplanting grotendeels geïnventariseerd. Een van de manieren 
om deze breder toegankelijk te maken is het plaatsen van naambordjes in de tuin. In het verleden 
was dit blijkbaar ook de gewoonte: Jan heeft nog een hele verzameling van bordjes in zijn schuur 
liggen die we zo kunnen gebruiken. 



 
 

Status: concept 2017-03-26 blz. 6 

- De ALV is een eenmalig gebeuren. Een aantal leden heeft de behoefte om wat frequenter met het 
bestuur in contact te treden. Wellicht is een geëigend moment de presentatie en bespreking van de 
resultaten van de activiteitencommissie. 

- Sjef van der Pas, secretaris van de vereniging, geeft aan dat hij vanwege verhuizing naar elders, 
niet langer deze functie zal vervullen. Een deel van zijn takenpakket, n.l. het beheer van de website 
en facebook site zou misschien door een van de leden die belangstelling heeft getoond kunnen 
worden uitgevoerd. We zijn dus op zoek naar een vervanger voor de echt secretariële 
ondersteuning en staande de vergadering is al belangstelling getoond. Er zal een algemene oproep 
uitgaan voor vervanging. 

10) Sluiting  

Sonja bedankt iedereen voor zijn komst en bijdrage en sluit de vergadering. 

 


