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Stichting Hart voor het Vondelpark   
Verslag activiteiten   
2020  

1. Inleiding   
In 1996 werd de Stichting Vondelparkfonds opgericht om geld in te zamelen voor 
de  verbetering van het Vondelpark. Deze stichting werd in 2004 opgevolgd door de 
Stichting Hart voor het Vondelpark. De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe 
parkbanken geplaatst dankzij dit particuliere initiatief. Ook is het Rosarium inmiddels voor 
het grootste deel opgeknapt door vrijwilligers, met medewerking van het gemeentelijke 
Parkbeheer. Tenslotte nam in 2016 de  stichting het initiatief om een Vondelpark 
Informatie Punt (VIP) op te richten. De kiosk staat op een centrale plek in het park en is 
inmiddels dé informatiedesk voor tienduizenden bezoekers en buurtbewoners.   

Het onderhoud van het Vondelpark is erg belangrijk voor dit historische park. Daarom 
ondersteunen wij de gemeente Amsterdam waar wij dit kunnen. Het bestuur van Hart 
voor het Vondelpark zet zich daarvoor in met concrete acties en resultaten. De Stichting 
heeft in 2013 een culturele ANBI status verworven van de belastingdienst. Hierdoor 
kunnen bedrijven en particulieren fiscaal gunstig schenken aan de stichting.   

2. Doelstellingen   
Het bestuur van de Stichting Hart voor het Vondelpark stelt zich ten doel om private 
middelen in te zamelen om zo een concrete bijdrage te leveren aan het extra onderhoud 
en de verfraaiing van het park. Het Amsterdamse Vondelpark heeft een historische 
en bijzondere aantrekkingskracht voor jong en oud. Het is één van de meest bezochte 
parken  van Nederland. De kosten voor de Gemeente Amsterdam om het park te 
onderhouden zijn hoog en financiële ondersteuning door particulieren of bedrijven wordt 
zeer op prijs gesteld. Via de stichting worden de gedoneerde parkbanken geplaatst of de 
rozenperken voorzien van een naambordje.   

Naast financiële steun voor het Vondelpark stimuleert het bestuur ook de 
culturele  betrokkenheid bij het park en het werk van vrijwilligers.   
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De algemene doelstellingen van de Stichting zijn:   

1. Het bewaken van het historische monumentale karakter van het Vondelpark;   
2. Het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij het Vondelpark;  
3. Het verbeteren van de openbare ruimte door het werven van middelen en 

donateurs om o.a. parkmeubilair te vernieuwen en het Rosarium te onderhouden; 
4. Informatievoorziening aan bezoekers van het park en buurtbewoners   

3. Organisatie   
Het bestuur van Stichting Hart voor het Vondelpark zet zich in voor het verbeteren van 
het  Vondelpark. Alle leden van het bestuur verrichten hun werk onbezoldigd en op 
vrijwillige basis. De meeste werkzaamheden voor het Vondelpark worden verricht door 
vrijwilligers, zowel in het Rosarium als in het Vondelpark Informatie Punt (VIP). 
Vrijwilligers ontvangen incidenteel een vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding. 
De coördinator van het VIP ontvangt (als zzp’er) als enige een reguliere vergoeding op 
basis van een vastgesteld aantal uur per jaar.   

Vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur wordt er geld ingezameld voor het 
Vondelpark via de donaties voor parkbanken, adoptie van rozenperken en verkoop van 
Vondelpark-souvenirs.   

Het Bestuur bestond in 2020 uit:   
- Paula van Zijl (voorzitter)   

- Hans de Bruin (penningmeester)   

- Marie-Christine Schoordijk (secretaris)   

- Petra Tiel (algemeen bestuurslid)   

- Sarah Berckenkamp (algemeen bestuurslid)   

 

Marie Christine Schoordijk en Sarah Berckenkamp verlieten in 2020 beiden 
het  bestuur in verband met beëindiging van hun bestuursperiode  

Prins Maurits van Oranje is beschermheer van Stichting Hart voor het Vondelpark.   

4. Bereikte resultaten   

A. Stichting en organisatie   



3 
 

Verslag activiteiten Stichting Hart voor het Vondelpark 2020  
 
 

B. Donatie en adoptie parkbanken en rozenperken   

C. Rosarium   

D. Vondelpark Informatie Punt   

E. Financiën  
 
Ad A. Stichting en organisatie   
2020 was een roerig jaar, helaas niet in positieve zin door de ons bedreigende pandemie. 
Vanaf maart 2020 lagen alle maatschappelijke activiteiten grotendeels stil en werd het 
Vondelpark een park waar men niet kon recreëren zoals we gewend zijn. De 
toeristenstroom droogde acuut op en bezoekers van buiten Amsterdam waren er voor de 
zomer zeer beperkt. Alle Stichtingsactiviteiten zijn stopgezet en zelfs het traditionele 
Golftoernooi van JCI kon geen doorgang vinden. In ruil voor het niet doorgaan van het 
Golftoernooi, en daarmee ook de jaarlijkse donatie t.b.v. de Stichting, hebben JCI-
bestuursleden en vrijwilligers een dag lang de graffiti van de bankjes schoongespoten en 
zo bijgedragen aan het onderhoud van het Vondelpark.  

Ad B. Adoptie parkbanken en rozenperken   
In 2020 bleef de ‘coördinator bankjes en perken’ (en algemeen bestuurslid van 
de  stichting), Hans de Bruin hard werken aan de inventarisatie van de bankjes en 
perken. Inmiddels beschikt het bestuur en daarmee ook de gemeente over een volledig 
overzicht van  geadopteerde en beschikbare banken en perken en nog te plaatsen banken. 
In 2020 zijn er 15 bankjes gedoneerd hetgeen een bedrag opleverde van 43.500,-. Een 
geweldig resultaat in  een jaar waarin we, door de lockdown, logischerwijs zo goed als geen 
pecunia tegemoet konden zien van sponsoring van o.a.  ABike.  
Het proces rond de adoptie van met name de bankjes is nog steeds op orde. De stichting 
kan nu snel handelen als er een verzoek voor adoptie binnenkomt. Vooral de 
persoonlijke  aandacht en begeleiding blijken van grote waarde te zijn voor mensen om 
daadwerkelijk over te gaan tot de adoptie en het lijkt er op dat de positieve resultaten ook 
voor een sneeuwbaleffect hebben gezorgd, waarbij mensen andere mensen wijzen op ons 
initiatief.  Ook deelnemers aan het JCI Vondelpark Open golftoernooi ‘ontvangen’ na drie 
keer te hebben meegespeeld een parkbank met naamplaatje.   
Het aantal parkbanken dat de stichting in de afgelopen twee jaar mocht vervangen 
dankzij donateurs is duidelijk gestegen. In het komende jaar zal de aandacht verder 
worden gericht  op de promotie van de rozenperken als mogelijkheid om te adopteren.   

Adoptie parkbanken en rozenperken:   
Parkbankjes 2019  
12 

Rozenperken 2019 
0 

Parkbankjes 2020  
15 

Rozenperken 2020 
4 
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Ad C. Rosarium   
Ieder jaar vieren we begin juli, meestal in het kader van ‘The Best of Vondelpark’, 
de  opening van het rozenseizoen. Dit is meestal een prachtige mooie dag met veel 
bezoekers bij de informatiestand in het Rosarium. We geven informatie en verkopen rozen 
ten bate van Rosarium. In 2020 kon deze opening van het rozenseizoen door de pandemie 
helaas geen doorgang vinden. Door de Covid-19 maatregelen en beperkingen hebben 
minder vrijwilligers gebruik kunnen maken van de  werkochtenden in het Rosarium.  
In totaal hebben we in 2020 ca. 1460 uren gewerkt. 
 
Ad D. Vondelpark Informatie Punt (VIP)   

JAARVERSLAG VIP 2020   

2020 was een bijzonder jaar voor het VIP. Nederland ging door het oprukkende 
coronavirus vanaf 12  maart 2020 in lockdown. De geplande start van een nieuw 
seizoen op 1 april voor het Vondelpark  Informatie Punt (hierna te noemen VIP) heeft 
daardoor niet plaatsgevonden.  

Op 1 juni 2020 was het mogelijk om weer open te gaan met het VIP. De beperkende 
maatregelen door het coronavirus trof alle sectoren zwaar maar de toeristensector in het 
bijzonder. Het wegblijven van de buitenlandse toeristen was goed te merken in het 
Vondelpark. Het VIP heeft een daling van het aantal bezoekers en verkoop van 
merchandise van rond de 90 procent ervaren. 

De opening van het VIP was mede afhankelijk van de landelijke maatregelen; veiligheid 
van onze vrijwilligers stond voorop. De aanloop bij het VIP nam vanaf eind juni weer toe 
omdat in West-Europa het toerisme enigszins op gang kwam. Het hoogtepunt van het 
aantal bezoekers lag in de maand augustus. De vrijwilligers hebben mensen uit onder 
andere Frankrijk, België, Zweden, Duitsland, Italië, en  Zwitserland te woord gestaan. 
Naast de gebruikelijke vragen over het Vondelpark was er dit  jaar veel behoefte aan 
informatie over de gemeentelijk Corona-maatregelen in het Vondelpark. Zo hing het per 
weekeinde en per dag van de drukte af of  bepaalde zij-ingangen wel of niet open zijn 
gehouden. Ook de horeca is niet altijd volledig  open geweest. Er zijn ook weken geweest 
waarin alleen maar eten en drinken afgehaald kon worden of weken van volledige 
sluiting. Maar het enthousiasme en de inzet van de vrijwilligers was weer ongeëvenaard 
groot. Een verantwoordelijk team van circa 25 mensen bemande in 2020 het VIP. De 
samenwerkingen met o.a. Vondel CS, A-Bike, de gebiedsmakelaar en de mensen van het 
parkbeheer verliep zeer prettig.   

In 2020 is een vernieuwde, aangepaste, folder van de plattegrond van het Vondelpark 
door de Stichting Hart voor het Vondelpark uitgebracht. Er is veel vraag naar de 
plattegrond die gebruikt wordt om de weg te vinden naar alle bijzonderheden in het 
Vondelpark. De  vragen van de bezoekers varieerden van waar men naar het toilet kan 
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gaan, kan eten of  drinken, wat er allemaal te doen en te zien is tot vragen om een 
verbanddoos, kwijtgeraakte honden,  spullen en kinderen. Naast een up-to-date folder zijn 
de gasveren van de luiken aan het VIP vernieuwd zodat deze luiken weer soepel open 
kunnen.   

Ondanks een zeer bijzonder jaar waarin iedereen met de gegeven omstandigheden 
moesten werken kijken we terug op een mooi en intensief jaar waarin we wederom een 
toegevoegde waarde vormden door bezoekers uit binnen en buitenland in 
het  Vondelpark te helpen met allerhande vragen en dit jaar in het bijzonder uitleg geven 
over de Covid-19 maatregelen. 

Het Vondelpark blijft één van de meest bijzonder plekken in Amsterdam met grote 
aantrekkingskracht voor iedereen en daarom ook een hele bijzondere plek om in en voor 
te werken. In 2020 hebben veel Amsterdammers hun eigen Vondelpark ‘herontdekt’.  
 
Ad E. Financiën   
De stichting staat er financieel redelijk voor. Dit jaar waren er helaas geen 
sponsorbijdragen van JCI en A Bike; alleen uit de donaties voor de parkbanken en 
rozenperken zijn opbrengsten voortgekomen. De reserve kan op termijn worden ingezet 
om een nieuwe informatiekiosk aan te schaffen. De huidige kiosk is verouderd en in 
minder goede staat.   
 
Ieder jaar stelt het bestuur een jaarbegroting op en maakt het een financieel verslag.  
 


