
1 

 

Beleidsplan van de Vereniging Vrienden van Park Darwin 2019-2021 

 
Onze missie :  

Behouden, ontwikkelen en verfraaien van de Bloementuin van Darwin - naar ontwerp van 
Hans Warnau - in het Park van Darwin, gelegen aan het Darwinplantsoen te Amsterdam. 
Hans Warnau is een van onze belangrijkste landschapsarchitecten en de Tuin is zijn enige 
nog bestaande tuin in Amsterdam en behoort daardoor tot het historisch cultureel erfgoed. 
Hoewel de statuten voorschrijven dat we ons moeten bezighouden met het Park Darwin als 
geheel, willen we dat met de rest van het park in deze jaren slechts in heel globale zin doen. 

Bieden van tuinwerk en tuin- en natuurkennis aan vrijwilligers in verenigingsverband. 

Bijdragen aan natuurwaarden in en om de tuin, door met het beheer de biodiversiteit te 
stimuleren. 

 
De Vereniging VvPD wil dit bereiken door: 

Qua structuur: 

1. Doorgaand het werven van vrijwilligers uit de wijk of andere buurten van Amsterdam. 
Diversiteit is vanzelfsprekend. 

2. Vaste rol van een coördinator / tuindeskundige die tegen honorering de teams van 
vrijwilligers aanstuurt en professionaliseert en beheerschema’s opstelt voor de Bloementuin 
van Darwin; en passant kan deze vorm van beheer en aansturing een model of format 
worden voor soortgelijke initiatieven in andere stadsdelen. 

3. Streven naar werken met drie vrijwilligers in de rol van assistent-coördinatoren die 
medeverantwoordelijk worden voor het beheer van de tuin; het in het algemeen coachen 
van vrijwilligers met het doel de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen; en 
passant kan met deze vorm van zelfsturing een model voor andere tuinen ontstaan.  

Qua planning van activiteiten: 

1. We werken in de tuin aan de hand van een beheerplan per twee jaar en werkplannen per 
seizoen. 

2. Het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan en een communicatieplan waardoor het 
duidelijk wordt welke evenementen plaatsvinden, welke publicitaire ondersteuning ingezet 
wordt, met welke media en wat de resultaten zijn van deze publiciteit en communicatie. 
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3. De bouw van een tuinhuis waardoor er cohesie komt tussen de vrijwilligers, bezoekers en 
Vrienden van de Tuin. Het tuinhuis gaat een verbinding vormen tussen de 
groenprofessionals, de vrijwilligers en de bezoekers van de tuin. 

4. Het organiseren van evenementen waarbij voorop staat het meer onder de aandacht 
brengen van de Bloementuin van Darwin bij het Amsterdamse publiek. 

5. Het organiseren van mini-excursies en workshops om de kennis van planten, fauna en 
hun beheer te vergroten voor het Amsterdamse publiek. 

6. Het informeren van leden, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden over de tuin en de 
vereniging door middel van nieuwsbrieven, website en social media.  

7. Het werven van nieuwe vrijwilligers, leden en donateurs via evenementen, social media, 
website, andere publiciteit om de betrokkenheid te vergroten. 

8. Het deelnemen aan wijkactiviteiten die de Bloementuin van Darwin positief onder de 
aandacht willen brengen. 

 
De Vereniging VvVPD wil dit geheel bekostigen door: 

1. De contributies, donaties van leden en donateurs 

2. Het verwerven van subsidies en aantrekken van sponsors 

3. Het organiseren van evenementen waarbij stekjes, zaden, boeketten, vlinder foto’s  en 
andere nog te ontwikkelen artikelen gekocht kunnen worden 

4. Het organiseren van evenementen die een kleine vergoeding van deelnemers vergen zoals 
rondleidingen (ook in Jeruzalem), workshops tuinieren, gereedschapsonderhoud. 

 


