Nieuwsbrief Vrienden van Frankendael
maart 2015

Beste vrienden van Frankendael,
In deze nieuwsbrief staan twee zaken centraal:
•	Ons jaarverslag (‘verantwoording’), en de agenda voor de jaarvergadering
op 31 maart;
• Het overzicht van wat er in en rond het park speelt in de loop van 2015.
En uw bijzondere aandacht vragen wij voor:
In september bestaat de Vereniging Vrienden van Frankendael 25 jaar. Eens opgericht toen sprake was op de plaats van het park huizen te bouwen. Dit is wel
een heel mooi moment om de rol, verleden en toekomst van de Vrienden naar
buiten te brengen en te verbinden met wat er nu speelt in de stad. Dat willen we
doen tijdens de Pure Markt van 27 september: met een kraam, rondleidingen,
sprekers etc.
Onze ledenvergadering houden we vroeger dan in vorige jaren, en niet zonder
reden. Er zijn zowel in ons eigen park als op het stedelijk niveau voor alle Amsterdamse parken spannende ontwikkelingen gaande en die willen we met u delen.
We hopen de vrienden op 31 maart daarom in groten getale te zien!
Tot ziens in het park.
Bestuur VRIENDEN VAN FRANKENDAEL
Sander Alkema, Harry Arts, Marion van der Bliek, Henk van Leeuwen,
Jacqueline Rijken.

Vereniging Vrienden van Frankendael

Agenda 2015
Zaterdag 28 maart
Landelijke opschoondag ook in Park
Frankendael. Meld je aan via vriendenvanfrankendael@gmail.com of
bel 06 247 23 23 5
Zondag 29 maart
Pure Markt in park Frankendael +
Piratenfeest bij de wilgenbootjes,
feestelijke opheffing vanaf 14.00 uur
Dinsdag 31 maart
Algemene ledenvergadering
Zaterdag 11 april
Wilgensnoeien in de
natuurspeeltuin
Zaterdag 18 april
De Vrienden nemen deel
aan ‘Huygensdag, Marktplaats
Watergraafsmeer’
Pure Markt
Zondag 26 april, 31 mei, 28 juni,
26 juli, 30 augustus, 25 oktober,
29 november
Maandag 27 april
Koningsdag: kraam van de vier
parken in Oost op Hogewegfestival
27 September
Pure Markt + evenement 25 jaar
vrienden van Frankendael
Zondag 20 december
Winter Pure Markt
Let op onze e-mail berichten ,
word vriend op
of kijk op
www.vriendenvanfrankendael.nl

De evenementen die het stadsdeel
dit jaar eenmalig in park
Frankendael heeft gepland, vanwege
de verbouwing in het Oosterpark:
Dinsdag 23 juni
Opera Lulu, Holland Festival op
groot scherm

Welkom nieuwe leden!
Bent u in de afgelopen periode lid geworden? Hartelijk welkom! Als u mensen
spreekt die blij zijn met Park Frankendael: vraag ze lid te worden. Hoe meer
vrienden, hoe sterker we ons kunnen inzetten voor het in goede staat houden van
ons bijzondere park.

Zondag 5 juli
Roots Festival
Dinsdag 28 augustus
Afsluitend evenement entreeweek
UvA
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Verantwoording bestuur over het jaar 2014
Dit deden we met de afspraken voor 2014:
	Nieuwe afspraak realiseren
met stadsdeel over jaarlijkse
wilgenklussen
Deze ambitie is in een ander licht komen te staan door het onvermijdelijke
besluit dat de wilgenbootjes aan het
eind van hun bestaan zijn gekomen.
Het wilgensnoeien blijft daarentegen
een jaarlijks terugkerende klus. Voor

de kosten draagt het stadsdeel ieder
jaar een subsidie bij. Een meer structurele afspraak hebben we daarover
nog niet kunnen maken.
	Mooi/passend evenement
voorbereiden ter gelegenheid
van twee herdenkingen
Dit punt gaat spelen in 2o15, met het

25 jaar jubileum van de Vrienden van
Frankendael, én de herdenking van
Leonard Springer, de landschapsarchitect die veel sporen achterliet in
Oost, en ook in Park Frankendael. Hij
overleed 75 jaar geleden. In 2014 hebben we de prioriteit gegeven aan de activiteiten rond het evenementenbeleid
van stadsdeel en stad.

En dit met de afspraken voor 2013:
	Eenvoudige, semi-permanente
horecavoorziening, annex
publiek toilet
Op de jaarvergadering van 2013 is besloten mee te denken met het stadsdeel
over een semi-permanente laagdrempelige horeca voorziening in het hart
van het park. Met de nadruk dat de
gebruikers van het park vooral vragen
om een openbaar toilet. In 2013 heeft
de gemeente toestemming gegeven aan
ondernemer Sikkes om een tijdelijke
horeca in de vorm van een “Pipowagen”
in het park toe te laten, voor de periode
van 1 april tot 1 november. Deze bescheiden voorziening is in 2014 voort-

gezet in de vorm van een container die
op dringend verzoek van de Vrienden
op ‘parkvriendelijke’ wijze met hout is
bekleed. Nieuw was dat er ook een toilet in kwam. Volgens de informatie van
de Vrienden is dit ook in 2014 goed verlopen: plezier voor een (kleine) groep
mensen die er gebruik van maakte en
geen overlast. De Vrienden gaan er van
uit dat de voorziening nog steeds tijdelijk is, en niet vooruitloopt op iets dat
meer permanent is, en wellicht groter.
	Mobiliseren van middelen voor
projecten
In 2013 (en 2014) hebben de Vrienden

middelen geworven voor de reparatie
van de wilgenbootjes op het grote grasveld. De opknapbeurt vond in 2014 inderdaad plaats, maar bleek niet voor
herhaling vatbaar. De grotere geldschieters gaven aan dat het eenmalig
zou zijn, en de bootjes vergaan langzaam maar zeker, ondanks tussentijds
herstel. Daags voor de jaarvergadering,
zondag 29 maart, vindt de opheffing
van de wilgenbootjes plaats. Op feestelijke wijze! Voorlopig stellen we voor
niet achter middelen voor ‘projecten’
aan te gaan maar ons te concentreren op de lobby voor een groen park.
Zie de agenda 2015 op blz. 1.

En dit deden we met de zeven vaste actiepunten uit 2011:

1 Optreden als ogen en oren
		 van het park:
zie over de vele verschillende contacten hierboven. We blijven de leden
vragen opmerkingen en klachten ook
altijd aan de Vrienden door te geven.
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Gerichte en bescheiden
	inzet van vrijwilligers
mogelijk maken:
ook in 2014 hebben we met vrijwilligers uit de buurt in het park gewerkt:
	
twintig buurtbewoners snoeiden
onder leiding van Jan de Wilgenman
de wilgen in de natuurspeeltuin;
	twee keer werkten we met vrijwilligers mee aan schoonmaakacties:
op de Landelijke opschoondag in
maart en de ‘Keep it clean day’ in

	september.(http://www.vriendenvanfrankendael.nl/keepitclean.
html)
	
op 22 november hebben we ook
sloten gedregd bij de heemtuin.
Alle dagen waren georganiseerd in
overleg met de beheerder van het park
(stadsdeel).
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Op peil brengen en houden
	van publieksvoorzieningen:
regelmatig overleg met de betrokken
bestuurders en ambtenaren van het
stadsdeel. Het afgelopen jaar hebben we
energie en tijd (overleg met ambtenaren
en bestuurders, twee keer inspreken bij
de bestuurscommissie) gestoken in
1.	
contact opbouwen met de nieuwe
vertegenwoordigers van het stads-

deel, de bestuurscommissie en
2.	het volgen, bewaken, invloed uitoefenen van de ontwikkeling van de
evenementen op stadsdeel maar ook
op stedelijk niveau.
Dat laatste ook door actieve deelname
aan het stedelijk parkenoverleg,
waar sinds vorig jaar een van onze
bestuursleden (Jacqueline Rijken)
voorzitter is. We hebben ook gesproken samen met vertegenwoordigers
van de andere drie “Vrienden van”
de parken in Oost: Flevopark, Oosterpark en Diemerpark. In de huidige
context van toename van evenementen
in parken (en breder, in het groen) en
de verbouwing van het Oosterpark in
2015, het meest urgente om ons voor
in te zetten.
Vervolg op pagina 3
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Vervolg van pagina 2
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Afspraak maken met het

stadsdeel
over beheersvorm
waarin ook de Vrienden
een formele plek hebben:
dit blijft een punt, maar vooralsnog
meer een aandachtspunt dan een
actiepunt. De centrale stad is in verhouding tot de stadsdelen belangrijker
geworden; dit betekent dat we daar nu
ook meer mee te maken hebben.
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Plan ontwikkelen voor de
	te zijner tijd vrijkomende
particuliere woning in het
hart van het park:
We zijn, zoals in 2014 gemeld, voorbereid (met start van planvorming en
contacten) op de mogelijkheid van het
vrijkomen van deze woning. Vooralsnog is dit niet aan de orde.
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Plannen ontwikkelen voor

enkele
kleinschalige
(culturele) evenementen:
ook in 2014 hebben de Vrienden nauwlettend gevolgd wat er aan evenementen in het park plaatsvond. De pilot
van het stadsdeel om te adviseren bij
vergunningverlening aan kleinschalige
evenementen in het park is afgelopen;
er is nog geen evaluatie over geweest.
Over ‘Frank’s Festival’ (14 september)
zijn we veel te laat door het stadsdeel
geraadpleegd; het was overigens een
betrekkelijk bescheiden feestje.
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De vereniging op orde

brengen
en houden:
onze administratie is redelijk op orde;
we hebben een stevige en trouwe
aanhang in Oost. Van een flink aantal
leden hebben we niettemin afscheid
moeten nemen, omdat hun contributie-

achterstand te groot was geworden.
Nieuwe en vooral actieve leden zijn
daarom altijd welkom.

Andere zaken waarmee de
vereniging in 2014 actief is
geweest en die een vervolg
hebben:
	A lgemene ledenvergadering 27 mei,
met Jos Gadet als spreker over “het
groot groenonderzoek”.
	
Uitgave en verspreiden van drie
nieuwsbrieven, een in februari, een
in mei en een tussendoor in oktober.
	De Vrienden van Frankendael gingen met het publiek in gesprek aan
een kraam op het Bredewegfestival/
Koningsdag, enkele keren bij de Pure
Markt in het park, en tijdens Frank’s
Festival.
	Continu: verbeteren en verder invullen van de website.

Wie zijn wij? Wat doet ú?
Als we het in deze nieuwsbrief hebben over ‘wij’, dan bedoelen we daarmee
de vijf bestuursleden van de Vrienden (zie namen op blz. 1). Gelukkig staan
we niet alleen. Maar zonder u, zonder actieve leden, stelt de Vereniging
Vrienden van Frankendael niets voor. Daarom:

VIER VERZOEKEN

(1)
Betaal uw contributie, eventueel ook nog die over 2014. € 8,50 per jaar, of
wat u meer wilt bijdragen. De contributie is fiscaal aftrekbaar.

(2)
Breng nieuwe leden aan. De macht van het getal werkt, dat blijkt steeds in
onze officiële contacten.

(3)
Laat ons weten als u kleine klusjes weet waarmee u ons en het park kunt
helpen, of vraag suggesties aan ons. Levendig maken en houden van de
website, meewerken aan een leesbare nieuwsbrief, archief opruimen op een
donkere winterdag, helpen met snoeien in of schoonouden van het park,
publiciteit, enzovoort. Ook zijn wij op zoek naar iemand die het bestuur kan
versterken met zijn of haar kennis van ecologie, flora en fauna.

(4)
Ziet u iets bijzonders in het park, een vroege vlinder, een schuwe vogel, een
jolige jongleur? Laat het ons weten, liefst met fotootje, en dan zetten wij het
graag op de website. En ziet u iets wat niet in het park hoort? Ook dat willen
we graag weten!

Vereniging Vrienden van Frankendael

Bestuur:
Henk van Leeuwen - voorzitter
Harry Arts - penningmeester
Sander Alkema
Marion van der Bliek
Jacqueline Rijken
vriendenvanfrankendael@gmail.
com
www.vriendenvanfrankendael.nl

Telefoon: 06 337 611 03 of
06 247 232 35
Rekening:
NL96 INGB 0006 0935 78,
t.n.v. Vereniging Vrienden van
Frankendael
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