VERSLAG JAARVERGADERING 2018 VRIENDEN VAN PARK DARWIN dd. 10 april 2018
Aanwezigen: Margriet Bakker, Flip Bethe, Frédéric ten Broek, Jos Brouwer (pennm), Wilma Caris, Jan
Dijk (not), Alfred Gouw, Maartje der Kinderen (tuincoördinator), Karel Kneppelhout, Eric Meeder,
Lizette Oostendorp, Jetty Plokker-vd Werf, Lynn Shore (tuincoördinator), Joeri van den Steenhoven
(bestlid), Annelies Teunissen, Anna Tomson (secr), Sonja Vetter (vz), Hans de Vries, Liesbet
Zikkenheimer (PR).
Afmeldingen: Lida Alberse, Wiebe Brouwer, Ed Mellema.
De voorzitter, Sonja Vetter, opent de vergadering Op tafel staan kleurige schalen met heerlijke
koekjes, die door de voorzitter zelve zijn gebakken. Die informatie heeft ze ons onthouden, maar
verdient vermelding.
De voorzitter begint met twee trieste mededelingen. Ze meldt het overlijden in het afgelopen jaar
van Adri Tuin, die er vanaf het eerste moment bij was, en van Huib van Duin, die als vrijwilliger actief
geweest is, hij kwam dan fietsen vanaf de Geldersekade; hij overleed plotseling. Waarvan akte.
Het bruggetje van het Darwinpark naar de Kruislaan wordt een steile hellingbaan voor
rolstoelhouders. De hellingbaan aan de andere kant wordt opgeheven. We wachten af hoe dit
uitpakt.
Notulen en bestuur
De notulen van jaarvergadering 2017 worden goedgekeurd, onder dank aan Sjef van der Pas, de
vorige secretaris, die deze uitgebreide notulen maakte. Gezegd zij nu ook, dat er het afgelopen jaar
nieuwe bestuursleden zijn aangetreden: Jan Dijk en Anna Tomson voor het secretariaat, Liesbet
Zikkenheimer voor de PR en Joeri van der Steenhoven als bestuurslid. Zij hebben zich inmiddels via
de Nieuwsbrief voorgesteld aan de leden. De leden hebben hiertegen geen bezwaar gemaakt
waarmee ze nu officieel zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Van Sjef van der Pas is
inmiddels officieel afscheid genomen.
De penningmeester legt uit en vult zijn verslag aan. Door de voorzitter is een verantwoording van de
bestede subsidiegelden gestuurd naar de subsidiegever. Die is geaccepteerd. Niet meegenomen in
het financieel verslag zijn de kosten die door de gemeente in natura voldaan zijn: het snoeien van de
taxushaag, het onderhoud van de paden, het snoeien van het dode groen in februari en nog meer.
Er zijn drie subsidiestromen: Buurtgerichte Organisaties, Groen in de Buurt en Duurzaamheid.
Daarover straks meer.
De firma Buunk bood nieuwe klanten als relatiegeschenk een jaar gratis lidmaatschap van onze
vereniging aan. Buunk stopt dit jaar met het hoveniersbedrijf. We wachten af wat de nieuwe
eigenaar gaat doen. Er zijn ook drie donaties binnengekomen, waarvan een forse.
De kascontrolecommissie, waarvan een lid aanwezig, heeft de kas goedgekeurd. Op een vraag uit de
zaal, of de gelden gereserveerd voor het tuinhuis naar het huidige jaar kunnen worden overgeheveld
1

antwoordt de penningmeester bevestigend, daar heeft de bestuurscommissie toestemming voor
gegeven.
Wel heeft de kascommissie een paar opmerkingen. Die wil dat voortaan in het verslag goed
bijgehouden wordt, welke uitgaven bij welke subsidie horen. Verder moeten gelden pas bij de
reserve geboekt worden, wanneer daar vanuit de subsidiegever toestemming voor is gegeven.
Tenslotte dient bij de payroll-instelling Tentoo, die namens de vereniging als werkgever van de
tuincoördinatoren fungeert en alle afdrachten bijhoudt, achteraf altijd nagevraagd of er
daadwerkelijk nog achterstallige afdrachten zijn. Tot 7 jaar na dato kan de fiscus nog komen innen.
De voorzitter antwoordt, dat er een modelovereenkomst is gebruikt. Daarin is een alinea opgenomen
over die afdracht. Ze vertrouwt erop dat dat goed loopt.
De voorzitter stelt voor, de lidmaatschapsbijdrage onveranderd op €10 per jaar te laten. De
vergadering gaat akkoord.
Bij de post verwarming denken we aan ‘ecoplaten’ die in het tuinhuis geplaatst gaan worden. De
stroom is voor rekening van het stadsdeel.
Hierover maakt de secretaris een opmerking. De enige rechtspersoon is de gemeente Amsterdam. De
bestuurscommissie is slechts een uitvoerende instantie uit naam van de stad, die voor de
gemeenteraad allerlei taken behartigt en aanspreekbaar is. (Zij is ten stadhuize door de
gemeenteraad geïnstalleerd. jd) In het verleden was het stadsdeel wel een rechtspersoon. Elke 4 jaar
is het weer anders, zegt hij.
Voor 2018 is €13.800 reeds uitgekeerd. Voor de rest volgt een offerte voor bewezen diensten, dit
jaar gedaan.
Ook dit jaar zijn diverse subsidies aangevraagd en gelukkig zijn die ook alle toegekend.
De vergadering bedankt en dechargeert de kascontrolecommissie. De leden van de commissie
worden door de voorzitter verzocht dit werk volgend jaar opnieuw te doen. Het aanwezige lid, Karel
Kneppelhout, kan dit niet voor het afwezige lid, Sam Drukker, doen. Zelf is hij bereid volgend jaar
wederom de kas te controleren.
Tuinwerkzaamheden.
Voor de coördinatoren bestaat grote waardering. Zij werken beiden 29 uur per maand. Er zijn thans
29 actieve vrijwilligers; 35 zijn gewenst . De tweede secretaris zegt dat het er inmiddels 35 zijn; dan is
40 gewenst, zegt de coördinator. Er is dus goede toeloop.
We hebben aan NLDoet deelgenomen. Er waren maar weinig aanmeldingen van vrijwilligers op die
dag, maar er is hard gewerkt.
De tuincoördinator vertelt: Er is een Advies Plan van Aanpak geschreven voor het hele Park van
Darwin door studenten van de Hogere Tuinbouwschool Van Hall Larenstein. Dat project is door VPD
begeleid. Verschillende scenario’s zijn in een afzonderlijk overleg met de leden besproken, er is voor
‘Historische tuin is een nieuw jasje’ gekozen. Naar aanleiding daarvan is een beheerplan opgesteld
waar we ons de komende twee jaar op zullen richten. Met als belangrijkste doelen:
Themaplanten per border komen terug volgens het oude concept. Het grote asterveld bij de
ingang is daar een restant van, de verschillende borders zullen geleidelijk van themaplanten
worden voorzien.
- Een vier-seizoenentuin, zoals de studenten op basis van het oorspronkelijke ontwerp
voorstelden, is een idee dat we willen realiseren waar dat kan. Er komen voorjaarsbloeiers. In
oktober komen er bollenplantdagen; daar is subsidie voor verstrekt.
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Hagen worden van buiten naar binnen op verschillende hoogte gebracht. De hagen zijn meer
getrapt gesnoeid, naar buiten worden ze hoger. Het snoeien der hagen hing ook samen met het
streven naar sociale veiligheid. De vier personen die voor openen en sluiten zorgen (waarvoor
hulde) voelden zich onveilig met die hoge hagen.
- We gaan een advies uitbrengen aan de gemeente om de entree van de tuin aantrekkelijker te
maken, met meer planten langs het Darwinplantsoen. Het olifantspad aldaar blijft.
Er komen ooit andere bomen tussen Maxwellstraat en ingang, wat er als een grote entree uitziet,
dan de thans door essentakziekte aangetaste essen; maar op de kaplijst staan die vooralsnog niet
vermeld. Gedacht wordt aan doodsbeenderenbomen.
Ook de rest van het park wordt beschreven in het Plan van Aanpak. We hebben onze handen vol aan
het tuinwerk dat we nu doen. Daarnaast adviseren we de Gemeente actief over mogelijke
verbeteringen aan de inrichting van het park. Vanuit de zaal bestaat bij sommigen nogal wat onvrede
over het onderhoud door de gemeente. Het gras ziet er inderdaad niet erg goed uit overal. Vanuit
het bestuur en de coördinator wordt het contact als heel goed beschreven en zijn er geen klachten
daarover.
Bij het snoeien van de hagen kregen we hulp van de gemeente. Die zien er niet goed uit, rommelig.
Er zijn ook grote onkruiden uit verwijderd; daarna zagen ze er een stuk kaler en soberder uit. We
hebben er verder niks over te zeggen. Wel wordt er mest onder gelegd. Gaan ze beter van groeien.
Voor het snoeien van de vaste planten kregen we ook hulp van de gemeente. Daarna is alles door
ons verwijderd. Wat een karwei! Vervolgens is er compost over de tuin verspreid.
Thans is het het eerste volledige jaar dat we alles zelf doen.
Evenementen.
21 april: Nederland Zoemt. Een nationale bijentelling waar de Bloementuin aan meedoet . Aandacht
voor de wilde bij!
2 juni ‘Tot ziens in de tuin,’ open tuinendag georganiseerd door de Nederlandse Tuinenstichting
24 juni: de jaarlijkse Open Dag
7 juli: Buurtdag Amsteldorp
8 september: Huygensdag op het Christiaan Huygensplein met de winkeliers, tevens een
welzijnsmarkt. We geven acte de présence.
9 september: Boekettendag. Dit jaar wat eerder, wat minder verwelkte bloemen.
6 en 20 oktober: bollenplantdag.
Mini-tuincursus, 10 mrt, 17 mei, 7 jul, 1 sept, rondwandeling over tuinwerk per seizoen
Diverse rondleidingen.
Een vraag uit de zaal. Wat voor planten staan er, hoe dit bekend te maken? Bij het maaien van het
dode groen zijn veel naambordjes gesneuveld. Hier wordt aandacht aan besteed.
Het tuinhuis.
De voorzitter vat in het kort de geschiedenis samen. De gemeente stelde een keet voor die iedereen
afwees. Wij trokken architect Christina Fuchs aan die een mooi maar duur ontwerp maakte. De TAC
(een technische commissie van de gemeente) vond dat het op de plaats moest komen waar de
leidingen liggen; die plaats staat dus vast, al ligt die direct in het uitzicht van een van de bewoners
van het plantsoen. In het ontwerp wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met dit bezwaar door
het uitzicht ‘mooi’ te houden door het groene dak. Het ontwerp heeft de vorm van en
parallellogram. Bij het aangepaste minder dure ontwerp blijft deze vorm gehandhaafd. Lichtere
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materialen, dunner glas. Fundering niet meer nodig. Wel grasdak met sedum en zonnepanelen.
Welstandscommissie gaat nu hopelijk akkoord. Het groene dak steekt ongeveer 80 cm uit boven de
huidige heg, maar dit stuk maken we zo mooi mogelijk.
De grootte van het gebouwtje is 7x4m. Een van de aanwezigen acht een gespiegelde vorm mogelijk
en beter. Volgens de voorzitter valt er zonder tuinhuis op den duur niet door te gaan met het
tuinieren. Zoals de prijs nu is, is het op te brengen. Als het tuinhuis er eenmaal is, kan daar de hele
week iets georganiseerd worden, ook door en voor de buurt.
Informatievoorziening.
Liesbet Zikkenheimer, bestuurslid PR & communicatie, doet uitgebreid verslag van haar activiteiten
in het afgelopen jaar. In tegenstelling tot de jaren, waarin de vereniging nog niet actief was, is er de
afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het Park en de Bloementuin van Darwin, zowel online als
offline met als doelstelling: meer bekendheid waardoor we meer bezoekers en vrijwilligers trekken.
Zo zijn we online actief op Facebook met een eigen pagina en een eigen website, met veel
vermeldingen ook op andere websites. En of-line: vermeldingen in het Parool, diverse malen in de
Echo en een mooi artikel in MUG magazine.
Rondvraag
Een van de aanwezigen leest een zin uit de statuten voor, waaruit blijkt dat we als vereniging ook op
ons hebben genomen ons te bemoeien met de ontwikkeling van het Darwinpark buiten de
Bloementuin. We moeten dus wel deelnemen aan ontwikkelingen buiten de tuin. Hij stelt een
informatieavond voor.
Volgens de voorzitter is het onmogelijk het gehele park te behappen.
Voorgesteld wordt door een andere aanwezige, een werkgroep op te richten voor de rest van het
park. Hondenbezitters moeten daarin zitten, want die maken er uitgebreid gebruik van en zijn
tevreden.
Een bestuurslid meent, dat we eerst moeten laten zien dat we de bloementuin goed kunnen
onderhouden. Daarna kunnen we misschien eens verder gaan kijken.
De voorzitter meent nogmaals dat we meer werk niet aankunnen. De enige die er iets aan zou
kunnen doen is Tim Blokker, hoofd afdeling Groen van het stadsdeel. Als we hem spreken zullen we
hem er iets over zeggen.
Voorgesteld wordt, de volgende maal iemand van de gemeente (het stadsdeel) uit te nodigen.
De voorzitter sluit de vergadering onder dank voor ieders aanwezigheid.
Jan Dijk, secretaris notulen.
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