Vereniging Vrienden van Park Darwin – Beleidsplan 2021-2023
Onze missie
Het behouden, ontwikkelen en verfraaien van de Bloementuin van Darwin in het Park van
Darwin. Het park met tuin is een ontwerp van Hans Warnau, een van onze belangrijkste
landschapsarchitecten. De Bloementuin is zijn enige nog bestaande tuin in Amsterdam en
behoort daardoor tot het historisch cultureel erfgoed van de stad.
Het inrichten van een duurzaam tuinbeheer waardoor de tuin onderdak biedt aan een grote
variëteit bodemfauna, insecten, vogels en zoogdieren, en bijdraagt aan de kwaliteit van de
natuur in de stad.
Bieden van tuinwerk en tuin- en natuureducatie aan vrijwilligers.
Het bieden van een bloemenrijk rustpunt aan vooral de bewoners van Amsterdam-Oost in
een chaotische tijd.
Opbouwen van een sterke leden- en vrijwilligersorganisatie die onze missie tot in lengte van
jaren kan uitdragen.

Onze aanpak
De Vereniging VvPD wil als volgt haar missie realiseren:
Organisatorisch
1. Doorgaan met het werven van vrijwilligers uit Oost en de rest van Amsterdam/Diemen.
Diversiteit is vanzelfsprekend.
2. Vaste rol van een beheerder/tuindeskundige – ondersteund door tuincoördinatoren – die
beheerplannen telkens voor twee jaar opstelt voor de Bloementuin van Darwin met daaraan
gekoppeld een tuinonderhoudskalender per jaar. Deze vorm van beheer en aansturing kan
als model of format dienen voor soortgelijke initiatieven in andere stadsdelen.
3. De tuincoördinatoren zorgen samen met de tuiniers voor de uitvoer van het
onderhoudsplan in lijn met het beheerplan.
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Planning en activiteiten:
1. We werken in de tuin aan de hand van een beheerplan per twee jaar en een
tuinonderhoudskalender per jaar.
2. Het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan met een overzicht van de aankomende
eigen, lokale en landelijke activiteiten.
3. Via app-groepen wordt de communicatie onderhouden met bestuur, tuincoördinatoren en
tuiniers zodat bestaande kennis in woord en beeld wordt overgedragen.
4. Het tuinhuis draagt bij aan de cohesie tussen de vrijwilligers, bezoekers en Vrienden van
de Tuin en biedt een centrum voor verschillende activiteiten en kleine bijeenkomsten
gerelateerd aan het tuinwerk.
5. Het organiseren van mini-tuincursussen en workshops in de tuin om de kennis van
planten, fauna en hun beheer te vergroten voor het Amsterdamse publiek.
6. Het informeren van leden, donateurs, tuiniers en belangstellenden over de tuin en de
vereniging door middel van nieuwsbrieven, website en social media.
7. Het werven van nieuwe vrijwillige tuiniers, leden en donateurs via evenementen, social
media, website, andere publiciteit om de betrokkenheid bij de tuin te vergroten.
8. Het deelnemen aan wijkactiviteiten die de Bloementuin van Darwin positief onder de
aandacht willen brengen.
Bekostiging:
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.
De VvVPD wendt alle inkomsten aan voor bovengenoemde activiteiten. Geld dat overblijft uit
donaties en subsidies vloeit in de reserve waardoor we de periode daarna meer financiële
armslag hebben.
De VvVPD is opgericht in het voorjaar van 2016.
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