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Vereniging Vrienden van Park Darwin 
 

Communicatie beleidsplan 2022-2024  

1. Doelstellingen 

De Vereniging Vrienden van Park Darwin drijft op het draagvlak van bewoners, gemeente-instanties 
en bedrijven. We zijn totaal afhankelijk van mensen die ons financieel ondersteunen (leden, 
donateurs, erflaters, subsidieverstrekkers, sponsoren) èn mensen die ons het hele jaar door praktisch 
ondersteunen (vrijwilligers in de tuin). Het draagvlak op zijn beurt drijft op het vertrouwen in de 
bestuurlijke en inhoudelijke kracht van de Vereniging. Deze afhankelijkheid vraagt niet alleen om 
goed bestuur en tuinbeheer maar ook om heldere communicatie over het werk van de Vereniging 
naar haar stakeholders en potentiële stakeholders. Door het uitdragen van onze resultaten kunnen 
we het ‘bestaansrecht’ van de Vereniging aantonen, zoals weergegeven in onderstaande 
’communicatiecyclus’: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om voldoende vertrouwen en draagvlak te houden moet de communicatiecyclus blijven stromen: 

1. om weggevallen stakeholders (bewoners verhuizen, bestuurders en ambtenaren krijgen een 
andere functie etc.) te vervangen en verbinding te maken met nieuwkomers/vervangers 

2. om de band met bestaande stakeholders te onderhouden en versterken (klantenbinding) 
3. om de groep stakeholders te laten groeien (klantenwerving). 

Dit zijn de doelstellingen van het communicatiebeleid. 

2. Communicatiemiddelen 

Wat betreft communicatiemiddelen maken we onderscheid tussen ‘koude’ (online, papier) en 
‘warme’ (face to face) communicatiemiddelen. De term koude communicatiemiddelen klinkt 
misschien niet sympathiek, maar deze media (bijv. Facebook) hebben wel een veel groter bereik dan 
de warme communicatiemiddelen, vragen minder tijd, kosten weinig geld èn worden niet gehinderd 
door corona-maatregelen. De warme communicatie bestaat uit publieke evenementen in tuin of 
buurt, bijeenkomsten met leden, contacten met onze vrijwillige tuiniers en contacten met stadsdeel, 
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bedrijven, zorginstellingen, collegatuinen etc. Een goede mix van koude en warme communicatie is 
nodig om het doel van de communicatiecyclus te bereiken: het bouwen aan vertrouwen en 
draagvlak. 

Overzicht van de communicatiemiddelen die tot onze beschikking staan:  

KOUD 

Sociale media (Facebook, Instagram) 

Website 

Nieuwsbrief 
Mail 

Whatsapp-groepen 

Bordjes met plantnaam (en QR-code) 
Mededelingenbord bij ingang tuin 

Flyers  

Pers 

WARM 

Evenementen (open dag, boekettendag, 
                   markten etc.) 

Bijeenkomsten  (ledenvergadering) 
Contacten met vrijwilligers (tuinwerk, 
                   bijeenkomsten, excursies etc.) 

Contacten met diverse gemeenteafdelingen 
Contacten met zorginstellingen 

Contacten met collega tuinen 

 

Hieronder worden inzet en beheer van deze middelen nader toegelicht. 

3. Koude communicatiemiddelen 

Voor het beheer van de koude communicatiemiddelen zijn enkele vrijwilligers en bestuursleden 
verantwoordelijk. Zij werken als beheerder/redacteur in opdracht van het bestuur en houden zich 
aan de communicatierichtlijnen van het betreffende medium. 

Sociale media 

Sociale media zijn laagdrempelig en snel en hebben een grote verspreidingspotentie. Ze worden door 
de Vereniging vooral ingezet om foto’s en feitjes uit de tuin te verspreiden en evenementen aan te 
kondigen. Facebook en Instagram worden elk door een vrijwilliger onderhouden. De beheerders 
hebben veel vrijheid in het plaatsen van berichten, zolang er een duidelijk verband met de tuin is en 
de posts bijdragen aan de communicatiedoelstellingen van de Vereniging. Als een evenement om 
bepaalde reden niet publiek is, verschijnt er géén aankondiging van op de sociale media; het bestuur 
zal dit per keer aan de beheerders laten weten. 

Website 

De website wordt voor verschillende doeleinden ingezet: 
- Formeel kanaal om doel, werkwijze en resultaten van de Vereniging publiek te maken. Hier staan 

de Statuten, de samenstelling van het bestuur, jaarstukken, nieuwsbrieven etc.  
- Voor de vermelding van contactgegevens van de Vereniging: postadres, bankrekeningnummer, 

gegevens ANBI-status etc. 
- Contactformulier voor de aanmelding als lid, donateur, vrijwilliger of belangstellende. 
- Geschiedenis van Darwinpark en Bloementuin, landschapsarchitect Hans Warnau, tuindorp 

Jeruzalem etc. 
- Plantendatabase die sinds kort in opbouw is: een alfabetisch register met beschrijving en foto’s 

van de planten in de tuin; de beschrijvingen zijn tegelijk de bron voor de QR-bordjes.  
- Actuele zaken: foto’s en feitjes uit de tuin, aankondigingen van evenementen etc. 

De website wordt beheerd door een webmaster, één van de vrijwillige tuiniers. De webmaster heeft 
veel vrijheid bij het plaatsen van berichten zolang er een duidelijk verband is met de tuin en de posts 
bijdragen aan de communicatiedoelstellingen van de Vereniging. De webmaster heeft ook grote 
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vrijheid bij het inrichten van de website, zolang de verschillende onderwerpen goed vindbaar blijven. 
Op verzoek van het bestuur plaatst de webmaster nieuwe documenten, verwijdert verouderde 
content en past eventueel de indeling aan. Publieke evenementen worden op de website 
aangekondigd, tenzij het bestuur het evenement besloten wil houden. Het contract van het 
hostingpakket (website en webmail) met provider Vimexx valt onder het bestuur (secretaris). 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief dient als formeel visitekaartje van Bestuur en Vereniging. De nieuwsbrief verschijnt 
vier maal per jaar en wordt per mail verstuurd naar alle Vrienden (belangstellenden, leden, 
donateurs, vrijwilligers) èn wordt op de website gezet. De nieuwsbrief brengt per kwartaal  
ontwikkelingen en foto’s van de tuin en vereniging. 

Bestuursleden zorgen voor de kopij, soms aangevuld met berichtjes van anderen. De opmaak en 
(eind-)redactie van de nieuwsbrief wordt verzorgd door een bestuurslid. 

Mail 

Mail wordt veel ingezet in de communicatie naar de verschillende doelgroepen (vrijwilligers, leden 
etc.) voor het versturen van de vergaderstukken, nieuwsbrieven, flyers, jaarstukken etc. Verzending 
van mails wordt uitgevoerd door de secretaris/adresbeheerder. 

Whatsapp 

Er is een whatsapp-groep van de tuincoördinatoren en een whatsapp-groep van de vrijwilligers. Deze 
groepen worden gebruikt voor het delen van tuinkennis, voor praktische informatie en voor het 
versturen van mooie foto’s uit de tuin. De whatsapp-groepen worden beheerd door de 
tuinbeheerder. 

Plantenbordjes/QR-codes 

Al enkele jaren worden er bordjes met de plantnaam bij opvallende planten gezet – een wens van 
veel bezoekers. De plantenbordjes worden regelmatig gewisseld, afhankelijk van de groeifase van de 
betreffende planten en bijvoorbeeld weggehaald bij uitgebloeide planten. In 2021 zijn we begonnen 
met het toevoegen van een QR-code aan plantenbordjes, verwijzend naar achtergrondinformatie 
over die plant op de website, waardoor het publiek nog meer kan leren over de planten in de tuin. Zo 
delen we onze groeiende plantenkennis met bezoekers. De productie en plaatsing van de QR-bordjes 
is een samenwerking van de tuinbeheerder, de webmaster en een tuincoördinator.  

Mededelingenbord 

Het mededelingenbord bij de ingang van de tuin biedt actuele, praktische informatie voor bezoekers: 
openingstijden, plattegrond, nieuwste ontwikkelingen, mooie foto’s etc. De berichtgeving op het 
mededelingenbord wordt verzorgd door een bestuurslid. 

Flyers 

Flyers zijn communicatie-uitingen op papier, meestal A5-formaat, bedoeld om uit te delen op 
markten etc. De algemene flyer van de tuin geeft naast fraaie foto’s informatie over de geschiedenis 
van de tuin, de vereniging, het werken als vrijwilliger en de contactgegevens. De algemene flyer 
wordt verspreid bij evenementen en markten. Soms gaan flyers over een specifiek onderwerp, zoals 
de boekettendag; zo’n flyer wordt via e-mail verstuurd naar de Vrienden en – als het een openbare 
bijeenkomst is – naar de lokale pers met het verzoek om een berichtje te plaatsen. Flyers worden 
ontworpen en opgemaakt door een bestuurslid. 
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Pers 

De pers wordt door het bestuur ingezet om openbare evenementen op wijde schaal aan te kondigen 
of anderszins de tuin onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door een interview. Veel gebruikte 
(online) media zijn De Brug, Oost-Online, Dwars, Amsterdam.nl editie Oost. De contacten met de 
pers worden verzorgd door een bestuurslid. 

4. Warme communicatiemiddelen 

Alle ‘warme’ evenementen in de tuin of op een markt en alle bijeenkomsten met leden of vrijwilligers 
worden voorbereid in het bestuur. In het bestuursoverleg wordt per activiteit een trekker benoemd 
die zorgt voor een draaiboek waarin wordt beschreven: soort evenement, organisatie, 
communicatie, planning, begroting. Tussentijds bespreekt het bestuur de voortgang en eventuele 
knelpunten. Bij de daadwerkelijke uitvoering van evenementen spelen de trekker, bestuursleden en 
veelal ook coördinatoren en vrijwilligers een actieve rol. 

De externe contacten met het stadsdeel, bedrijven, zorginstellingen worden onderhouden door de 
voorzitter. De tuinbeheerder onderhoudt de contacten met de afdeling Groen van de gemeente. 

5. Organisatie communicatiebeleid 

Idealiter valt het communicatiebeleid, wat betreft strategie en uitvoering, onder een speciaal 
bestuurslid met kennis van zaken, maar die post is al enige jaren onbezet. De PR- en 
communicatieactiviteiten zijn sindsdien (tijdelijk?) verdeeld over enkele bestuursleden. Daarnaast 
heeft het bestuur voor de website en sociale media vrijwilligers als beheerder/redacteur benoemd. 
In het bestuur wordt regelmatig de stand van zaken m.b.t. de communicatie, aankomende 
evenementen, te ondernemen acties etc. besproken. 

In onderstaande tabel zijn de huidige uitvoerenden van het communicatiebeleid opgenomen: 
beheerders, redacteuren, contactpersonen etc. 

6. Resultaten 2021 en conclusies voor 2022 

Het doel van ons communicatiebeleid is bouwen aan vertrouwen en draagvlak. Wat levert de inzet 
van de verschillende communicatiemiddelen wat dit betreft op, wat werkt goed, wat werkt minder 

Communicatiemiddel Uitvoerende Functie/Rol 

Facebook Simona Klimesova Beheerder/redacteur 
Instagram Rita van Leeuwen Beheerder/redacteur 
Website Jules Schaper Webmaster  
Whatsapp-groepen Marije Maitland Tuinbeheerder q.q. 

QR-bordjes 
Marije Maitland (teksten) 
Jules Schaper (webpagina’s en QR-codes) 
Bea van Steenvoorden (bordjes maken en plaatsen) 

Tuinbeheerder 
Webmaster 
Tuincoördinator 

Nieuwsbrief Anna Tomson Bestuurslid 
Mededelingenbord Sonja Vetter Bestuurslid 
Flyers Anna Tomson Bestuurslid 
Perscontacten Sonja Vetter  Bestuurslid 
Mailverzendingen Anna Tomson Secretaris q.q. 
Externe contacten Sonja Vetter Voorzitter q.q. 
Contact afdeling Groen Marije Maitland Tuinbeheerder q.q. 
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goed, hoe kunnen we dat meten? Wat willen we bereiken aan aantallen leden/donateurs, hits op 
website, likes op facebook etc?  

Ledenadministratie 

Wat we aan de hand van de ledenadministratie goed kunnen meten is het aantal contributie-
betalende leden, financieel bijdragende donateurs en tuinierende vrijwilligers – essentiële 
bouwstenen van het draagvlak van de Vereniging. Onderstaand staafdiagram laat zien dat het aantal 
leden na een piek in 2018 langzaam terugliep (178 eind 2021) en het aantal donateurs (71) en 
vrijwilligers (77) steeg. Ook het aantal belangstellenden (133) steeg gestaag. Omdat er nogal wat 
combinaties voorkomen (lid+donateur, vrijwilliger+lid) is het totale aantal relaties (391) kleiner dan 
de som van de categorieën (459). Al onze relaties – de Vrienden van de Vereniging – ontvangen per 
email de nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen.  

Na kritische beschouwing van deze stand van zaken concludeerde het bestuur begin 2022 dat we 
met het aantal actieve vrijwilligers tevreden kunnen zijn: het zijn er voldoende om de tuin goed te 
onderhouden en om mee te helpen bij evenementen. Het aantal leden en donateurs mag hoger, 
maar het bestuur vindt het vooralsnog niet nodig om hier aparte communicatie-activiteiten voor te 
ontplooien.  

 Als er in 2022 weer evenementen in de tuin en op markten mogelijk zijn, zullen er ook weer 
nieuwe leden en donateurs geworven worden.  

Website en sociale media 

De aantallen likes op Facebook/Instagram en hits op de website werden tot nu toe niet bijgehouden 
en geanalyseerd.  

 In 2022 gaan we bekijken wat de ontwikkelingen op dit gebied zijn, en of de wervende kracht 
van deze kanalen kan worden verhoogd. 

Brononderzoek 

Vóór corona (2018, 2019) hebben we een paar keer bij de bezoekers van een open dag of 
boekettendag geturfd hoe men wist van het evenement (facebook, website, pers, van horen zeggen 
etc.). Daaruit kwamen geen ‘winnaars’ naar voren, alle gebruikte vormen van communicatie werden 
wel genoemd – en vaak wist men het gewoon niet. Bovendien blijkt het bevragen van bezoekers en 
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het noteren van de antwoorden op drukbezochte evenementen niet handig, althans niet zoals we 
dat destijds deden: bij de ingang, tegelijk met het checken van de ledenlijst en het noteren van 
nieuwe leden/vrijwilligers. Dit resulteerde in lange rijen, aanmeldingen die niet erg betrouwbaar 
bleken en vage antwoorden over de mediabron. In de coronajaren 2020 en 2021 speelde dit niet 
want evenementen waren niet aan de orde.  

 Ook als er in 2022 weer evenementen in de tuin mogelijk zijn, zullen we het brononderzoek 
niet continueren. 

Flyers 

We hebben in de pre-coronajaren onze flyers voor de open dag of boekettendag neergelegd in 
supermarkten, bibliotheken, hortus, tuincentrum etc. Maar daar zijn we weer mee gestopt omdat 
het veel werk kost en weinig bleek toe te voegen. 

Wat wèl goed werkt is het folderbakje bij het tuinhuis met de algemene flyer van de tuin. Deze flyer 
vindt veel aftrek, juist in coronatijd – zonder grote bijeenkomsten maar met veel nieuwe aanloop in 
de tuin. Het levert een gestage stroom nieuwe, betrouwbare aanmeldingen op. Het blijkt beter te 
werken als mensen zich zèlf aanmelden en niet door ons ‘overgehaald’ hoeven te worden.  

Whatsapp 

Wat ook goed werkt zijn de whatsapp-groepen van coördinatoren en vrijwilligers. In de 
coördinatoren-groep worden kennis, ervaring en problemen uitgewisseld waardoor de 
deskundigheid van alle betrokkenen wordt bevorderd. De vrijwilligersgroep is wat minder actief maar 
beslist nuttig, bijv. als een werkbijeenkomst uitvalt door slecht weer; een nadeel is dat niet alle 
vrijwilligers lid willen zijn van de app-groep, communicatie per mail blijft daarom altijd nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


