
JCI Amsterdam levert belangrijke bijdrage aan behoud van 
het Vondelpark 
26e editie JCI Vondelpark Open is een succes 
 
Op vrijdag 3 september 2021 heeft JCI Amsterdam alweer de 26e editie van het meest 
bijzondere golftoernooi van Nederland georganiseerd: het JCI Vondelpark Open. Het 
Amsterdamse Vondelpark was op vrijdagochtend omgetoverd tot een volwaardige 18-holes 
golfbaan, waarbij €8.522,00 is ingezameld voor het beheer- en onderhoud van het park. 
 
Namens de gemeente Amsterdam heeft Rocco Piers, stadsdeelbestuurder van het dagelijks bestuur 
van stadsdeel Zuid, het toernooi geopend. “met dit toernooi wordt voorzien in een belangrijke bijdrage 
aan het behoud van het Vondelpark, wij zijn als gemeente dan ook erg blij dat het toernooi dit jaar 
wederom plaats kon vinden.” 
 
Met het JCI Vondelpark Open is geld ingezameld voor het beheer- en behoud van het park, zodat alle 
opbrengsten ten goede komen aan Stichting Hart voor het Vondelpark. Stichting Hart voor het 
Vondelpark werkt samen met de gemeente Amsterdam om het park in goede conditie te houden zodat 
bezoekers er optimaal van kunnen genieten en vormt daarmee een wezenlijke (private) aanvulling op 
het reguliere beheer- en onderhoud dat uitgevoerd wordt door de gemeente Amsterdam.. Mede 
dankzij de inzet van de gemeente Amsterdam, en talloze vrijwilligers via  JCI Amsterdam, Serve The 
City en de vrijwilligerscentrale is deze dag tot een groot succes gemaakt.  
 
Sinds de oprichting in 1995 is er door JCI Amsterdam meer dan € 400.000opgehaald voor dit doel. Zo 
heeft de stichting Hart voor het Vondelpark mede dankzij de gulle bijdragen afkomstig van JCI 
Amsterdam onder meer het Rosarium gerenoveerd en een aantal parkbanken gerealiseerd, naast de 
gedoneerde parkbanken door derden. Inmiddels wordt er door het bestuur van de Stichting Hart voor 
het Vondelpark voorbereidingen getroffen om het Vondelpark Informatie Punt (VIP) huisje te 
vervangen voor een volledig duurzaam én origineel alternatief. 
 
Over JCI Amsterdam 
JCI staat voor Junior Chamber International. JCI is een actieve club met vrijwillige leden die zichzelf 
lokaal, nationaal en internationaal sterk maakt voor het realiseren van maatschappelijke en zakelijk 
relevante projecten. Allemaal met de ambitie ‘to create positive change’. 
 
JCI Amsterdam heeft circa 50 leden en is onderdeel van JCI als wereldwijde netwerkorganisatie van 
ondernemende mensen tot 40 jaar. JCI telt meer dan 160.000 leden in ruim 110 landen, 
bestaat uit meer dan 5.000 lokale organisaties en is officieel partner van de Verenigde Naties. De 
organisatie heeft geen politieke of religieuze achtergrond. 
 
Wilt u meer weten? 
Ga dan naar: 
JCI Amsterdam https://jciamsterdam.nl/ 
JCI Nederland https://www.jci.nl/ 
JCI Vondelpark Open golftoernooi https://www.jcivondelparkopen.nl/ 
Stichting Hart voor het Vondelpark  https://www.vondelpark.com 
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