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Verslag activiteiten    
2021 en 2022 
   

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 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 de 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 financiele 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.   
   
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;   
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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 en vastgesteld aantal 
uur per jaar.   Daarnaast ontvangt de coördinator van het Rosarium sinds 2022 eveneens een 
kleine vergoeding voor zijn werkzaamheden. 
   
Vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur wordt er geld ingezameld voor het park via 
de donaties aan bankjes, adoptie van rozenperken en verkoop van Vondelpark-souvenirs.  
Daarnaast doneert A-bike een bedrag als schenking omdat er via het VIP aandacht wordt 
besteed aan de mogelijkheid van verhuur van fietsen van A-bike en schenkt het JCI  
Amsterdam (Junior Chamber International)jaarlijks de opbrengst van het Golftoernooi 
Vondelpark Open. 
In 2021 en 2022 waren deze donaties en de opbrengst van het VIP aanzienlijk lager als 
gevolg van de pandemie. 
   
Het Bestuur bestond uit:   

- Paula van Zijl (voorzitter)    

- Hans de Bruin(penningmeester)   

- Petra Tiel (algemeen bestuurslid)   

In het voorjaar van 2021 zijn Dunja Madunic en Roel van der Burgt toegetreden die 
respectievelijk de taken van secretaris en penningmeester hebben overgenomen.  

Hans de Bruin is in augustus 2021 gestopt om vervolgens coördinator Rosarium te worden 
en Petra Tiel is eind 2022 gestopt als bestuurslid 

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

     
4. Bereikte resultaten    
   

A. Stichting en organisatie   

B. Adoptie parkbanken en rozenperken   
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C. Rosarium   

D. Vondelpark Informatie Punt   

E. Financiën   

   
Ad A. Stichting en organisatie   
 
In 2021 en 2022 heeft de stichting haar taken zo goed als mogelijk met de 
pandemiebeperkingen uitgevoerd conform de doelstellingen. Het bestuur is gewijzigd qua 
bestuursleden en de taken verdeeld. Er is regelmatig tussentijds overleg en er wordt 4 tot 5 
keer per jaar vergaderd. VIP, banken en Rosarium staan als vast agendapunt geagendeerd. 
Eind 2021 is een aanvraag ingediend ter verlenging van de vergunning voor de kiosk die in 
augustus 2022 zou aflopen. Deze vergunning is uiteindelijk in februari 2023 verleend.  Er 
heeft in zowel 2021 als in 2022  een  JCI golftoernooi plaatsgevonden waarbij de opbrengst 
enigszins achterbleef bij voorgaande jaren. Het toernooi was beide keren succesvol voor het 
JCI als evenement en verliep uitstekend. Er zijn 4 bijeenkomsten geweest met de vrijwilligers 
als start en afsluiting van het seizoen. Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met 
partners als de gemeente, Vrienden van Het Vondelpark en andere partijen. 
In 2021 tenslotte is het 25 jarig bestaan van het Vondelpark als Rijksmonument herdacht 
met een tentoonstelling in het Vondelpark en rondleidingen, georganiseerd door de 
gemeente. 
 
Ad B. Adoptie parkbanken en rozenperken   
.     
   
Adoptie Parkbankjes en Rozenperken:   
   

 
Parkbanken  2021  
33  
 

Rozenperken  2021 
0  

Parkbanken  2022  
19 

Rozenperken 2022  
5 

  
Ad C.  Rosarium   

 Rosarium 2021 
 

Kwaliteit Rosarium 

Uitgangspunt is dat alle onderdelen van het Rosarium er goed verzorgd uitzien, 
onderhouden door de vrijwilligers van de stichting Hart voor het Vondelpark en Parkbeheer. 
In de periode 2020-2021  is er een groot informatiebord in het Rosarium geplaatst en zijn 
alle perken voorzien van roosnaambordjes met QR-code. Poster informatiebord en 
roosnaamplaatjes zijn door de stichting verzorgd. 
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Doel en uitgangspunten 

Uitgangspunt van de Stichting Hart voor het Vondelpark is een goed onderhouden Rosarium. 
We doen het om bezoekers en toeristen iets unieks te bieden. De Stichting maakt jaarlijks 
een folder met informatie over het Rosarium en het vrijwilligerswerk. 
Eenduidige kwaliteit voor rozenperken, hagen, gazons, klinkerbestrating, meubilair en 
kunstwerken zorgt voor een unieke plek waar gewandeld en ontspannen kan worden. Dit 
werkt stimulerend en uitnodigend voor particulieren en bedrijven om een rozenperk te 
adopteren voor een periode van 5 jaar waarmee het jaarlijks onderhoud van betaald kan 
worden.  
 
Rosarium 2022 
 
Algemeen 
Op basis van 8 jaar werken met vrijwilligers van de Stichting Hart voor het Vondelpark in het 
Rosarium Vondelpark met ondersteuning door Parkbeheer, de jaarlijkse workshop rozen 
snoeien, streeft de Stichting Hart voor het Vondelpark in 2021 naar een kwalitatieve 
verbetering ten opzichte van 2021. 
Net als in 2021 gaan we alle 63 rozenperken onderhouden, aangevuld met het onderhouden 
van de wilde rozen in de noord- en zuidrand. De prognose is dat we 2 à 3 rozenperken in het 
najaar van 2022 gaan vervangen om de kwaliteit op peil te houden en een nieuw sortiment 
kunnen tonen. 
Deze uitdaging is gebaseerd op het vertrouwen dat het aantal vrijwilligers gelijk of iets meer 
wordt dan in 2020. We bieden wederom de mogelijkheid dat er 4 tot 5 keer per maand 
gewerkt kan worden, totaal 40 geplande werkochtenden, afwisselend op woensdag en 
zaterdag, van 10 maart tot en met 24 november 2021. 
De coördinatie wordt (voorlopig) verzorgd door Hans de Bruin. Medio 2022 zal er een 
nieuwe meewerkend coördinator worden gezocht. Bovendien wordt er ook op andere dagen 
gewerkt, van maandag t/m zaterdag, afhankelijk van de noodzaak en het weer. 
In totaal hebben we in 2022 ca.1460 uren gewerkt. 
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Ad D. Vondelpark Informatie Punt (VIP)   
   
VONDELPARK INFORMATIE PUNT 2021   
In 2021 kon het VIP in april, in tegenstelling tot 2020 open. Wel waren de coronaperikelen 
en daarmee de coronamaatregelen nog steeds merkbaar en bezochten de toeristen nog niet 
en masse het Vondelpark.  In juli en augustus kwam het weer op gang. Ook vanuit eigen land 
werd het Vondelpark goed bezocht. Totaal bezochten 4228 bezoekers het VIP .Naast de 
vragen over restaurants, toiletten, waren er weer veel vragen over het Vondelpark zelf, zoals 
welke activiteiten er plaats vinden, welke mogelijkheden er zijn voor de kinderen in het park, 
waar je fietsen kan huren, waar je afval kan weggooien, honden uit kan laten of waar 
bepaalde beelden staan.  Ook de door de Stichting uitgegeven plattegrond van het 
Vondelpark werd weer zeer gewaardeerd.  Naast de vele vragen over het park bieden de 
vrijwilligers ook een helpende hand voor bijvoorbeeld een pleister, een luisterend oor naar 
vragen van mensen die zich bijvoorbeeld zorgen maken over het afval dat overal wordt 
neergegooid of hulp bij de opvang van een kind dat  was gevallen met zijn fiets of als iemand 
in paniek is als ze tijdens het fietsen in het park een familielid zijn kwijt geraakt.  
 
In 2021 waren er weer meer activiteiten in het Vondelpark mogelijk. Naast de voorstellingen  
in het Open Lucht Theater was er van 21 juli tot en met 10 augustus  de 
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buitententoonstelling Çelebrating Diversity’ te zien, waar de 50 meest iconische foto’s uit 
vijfentwintig jaar PRIDE AMSTERDAM  in het Vondelpark hingen. Van 25 juli tot en met 5 
september was er een kunstroute van KADS (Kunst aan de Schinkel) waar verschillende 
kunstobjecten te zien waren die ook in het Vondelpark stonden. De rhinosaurus van Joep 
van Lieshout was een geliefd kunstobject waar veel toeristen naar vroegen en waar veel 
kinderen op konden klauteren.  In augustus en september waren er Indian Summer 
Concerten georganiseerd door de vrienden van het Vondelpark. De samenwerking met alle 
betrokkenen partijen  verliep ook afgelopen jaar weer zeer prettig. Om de vrijwilligers en 
anderen te bedanken werden in 2021 een aantal activiteiten georganiseerd. Zo organiseerde 
het bestuur van de Stichting Hart voor het Vondelpark op 17 juli een borrel. Voor het eerst 
sinds de start van de corona in 2020 kon men weer fysiek samenkomen. Het einde van het 
jaar was Nederland wederom in lockdown en kregen alle vrijwilligers een VVV bon als 
waardering voor hun werkzaamheden opgestuurd.  
 
  
VONDELPARK INFORMATIEPUNT 2022  
 
Het Vondelpark Informatiepunt ging open op 12 april en op 17 en 18 april, Het team bestaat 
uit 21 vrijwilligers waarvan een deel al jaren voor de stichting werkzaam is. Het is een 
enthousiast en loyaal team. Eerste en Tweede Paasdag was het weer druk als vanouds. De 
bezoekers uit binnen-buitenland wisten ons weer te vinden. Totaal hebben 12.215 
bezoekers het VIP  om informatie gevraagd in 2022. Tot en met 30 mei was het VIP vier 
dagen geopend en vanaf 1 juni tot en met 30 september vijf dagen en maar 1 dag dicht door 
weersomstandigheden. Vragen werden weer in vele talen beantwoord. De plattegrond van 
het Vondelpark Informatie Punt, naast andere handige artikelen, te gebruiken spullen in het 
Vondelpark werd goed afgenomen. De activiteiten in het park waren weer volop in gang. Een 
aantal vrijwilligers hebben ook meegeholpen op 24 juni met het JCI Vondelpark Open. De 
drukste dag was 30 juli toen de Pride Walk in het Vondelpark plaats vond. Velen liepen langs 
of deden de kiosk aan, die met vrolijke slingers en vlag geheel opging in deze feestelijke dag. 
De vrijwilligers hebben zich weer met groot enthousiasme ingezet om iedereen van 
informatie te voorzien en een helpende hand te bieden. Voor hen werden twee 
bijeenkomsten georganiseerd, op 1 april en 9 december. Velen waren aanwezig en bij de 
laatste bijeenkomst kregen ze als extra dank een VVV bon. Na een druk jaar ging het VIP op 
31 oktober in zijn winterslaap.   
     
Ad E. Financiën    
De stichting staat er financieel redelijk voor. In 2021  was er alleen sprake van een bijdrage 
van het JCI en haakte A bike af en 2022 waren er van beide sponsors bijdragen maar het 
niveau van voorgaande jaren is nog lang niet bereikt. Alleen de adoptie van de banken en 
rozenperken leverde nog iets op. 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.    


