Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
“Vrienden van Frankendael”,
op de avond van 16 mei 2017
Plaats: het koetshuis van Huize Frankendael
(1)
Voorzitter Henk van Leeuwen opent kort na 20.00 uur de vergadering met een woord van welkom aan
de circa 15 aanwezige leden. De vergadering wordt gewezen op de flinke stapel kaarten “Word ook
Vriend van Frankendael”. Iedereen zou er een aantal van mee kunnen nemen, om ze als ‘parkwatchers’
in het park te gebruiken om bezoekers (vriendelijk!) te wijzen op het belang van de bescherming van
het park als park, en op de Vereniging van Vrienden.
De voorzitter laat de presentielijst rondgaan, stelt de leden van het bestuur voor (naast hemzelf zijn dat
Harry Arts (penningmeester), Marion van der Bliek, Viktor Luttikholt, en Jacqueline Rijken), en
bedankt Bodo Groen (Huize Frankendael) voor de gastvrije ontvangst en voor het aanbieden van
koffie, thee en een drankje na afloop.
(2)
Het verslag van de vorige ledenvergadering (10 mei 2016) wordt zonder opmerkingen ongewijzigd
vastgesteld.
(3a)
Naar aanleiding van de verantwoording 2016, zoals opgenomen in de Nieuwsbrief van begin mei
2017, wordt gesproken over het voornemen om in dat jaar het netwerk met de gebruikers van het park
(te onderscheiden van ‘gewone’) te versterken. In het verleden organiseerde het stadsdeel om het jaar à
anderhalf jaar een ‘netwerkborrel’. Eind juni vorig jaar waren het de Vrienden van Frankendael zelf
die dit organiseerden (met dank aan De Kas).
Karin Ridderinkhof meldt dat de BSO wil overleggen met Klein Dantzig over activiteiten van de
kinderen en over nog veel meer activiteiten, waarvan Klein Dantzig misschien wel wat overlast vreest.
De BSO en Klein Dantzig horen ook bij het netwerk van het park. Martin Kempe stelt voor een
natuurexcursie aan de kinderen te geven ter voorlichting.
(3b)
De rekening 2016 wordt goedgekeurd, zoals geadviseerd door de kascommissie. De vergadering
dechargeert de penningmeester voor het jaar 2016.
(3c)
De leden van de kascommissie (Lysander van der Sluis en Helmi Wakkie) worden herbenoemd.
(3d)
Voor 2016-2017 heeft het bestuur een Activiteitenplan voorgesteld, waarin benadrukt wordt dat voor
de Vrienden het park centraal staat, en dat goed moet worden uitgedragen.
Vriend Gillot, die recent is komen te wonen in de buurt, vind het een leuk park en het moet mooi
blijven. Hij vraagt zich wel af wat nu eigenlijk de highlights zijn van het park. De voorzitter noemt
enkele van de highlights: dat zijn bijvoorbeeld de lange, oude historie van het park, de educatieve rol
van het park, met op de achtergrond de tuinbouwschool Linneaus (eind 19de eeuw). Maar het park is
ook jong, pas sinds ± 2000 is het als zodanig ingericht en volledig publiek toegankelijk. Natuur is
belangrijk; de vlinderstand wordt gemeten, er zijn ijsvogels en ooievaars.
Ook Huize Frankendael is een highlight, evenals de natuur/ecologie van de heemtuin.
Wie willen we bereiken? Daar gaan we na de pauze met elkaar over in gesprek.
1

(3e)
Bij de begroting 2017 Vraagt Viktor Luttikholt hoe het bedrag voor onderhoud van de wilgentuin is
opgebouwd, en of het mogelijk is dat de gemeente de kosten voor rekening neemt? De voorzitter licht
toe dat de dat de Vrienden van het wilgensnoeien bewust een ‘feestje’ maken (met gebak, koffie en
broodjes), en dat ze daar ook graag de professionele begeleiding van Jan (‘de wilgenman’) van Schaik
bij willen hebben. Zowel aan het een als aan het ander zijn kosten verbonden. Het stadsdeel/de
gemeente ziet geen kans het wilgensnoeien structureel te financieren, maar springt wel incidenteel bij.
In het recente verleden is dat drie keer royaal gebeurd. Op dit moment kunnen de Vrienden zich
veroorloven dit uit eigen middelen te bekostigen, maar de gemeente heeft laten weten dat in de
toekomst, indien nodig, er wel weer een potje voor te vinden is.
Overigens hebben kort na de laatste snoeibeurt, op 1 april, vandalen ernstig huisgehouden onder de
wilgentunneltjes en –koepeltjes. Deze wilgen bouwsels zullen hoe dan ook niet het eeuwige leven
hebben.
De begroting wordt zonder verdere discussie vastgesteld, nadat de penningmeester heeft verzekerd dat
het voorziene nadelig saldo de opgebouwde reserve niet echt zal aantasten.
(4)
(Her)benoeming van nieuwe bestuursleden.
Harry Arts en Henk van Leeuwen treden af, wegens het verstrijken van hun benoemingsperiode van 3
jaar. Harry wordt meteen herbenoemd. Henk is niet meer beschikbaar, maar wil als ‘algemeen
bestuurslid’ nog tot 2018 meewerken aan de overdracht van werk. Het bestuur draagt Marion van der
Bliek voor als nieuwe voorzitter. Aldus geschiedt. Marion spreekt Henk toe en dankt hem voor zijn
tomeloze inzet als voorzitter. De dank gaat vergezeld van bloemen en een fles goede wijn.
(5)
Hoe gaat het met ons park: rondvraag
(5a)
De hermitage
De ledenvergadering heeft ook vorig jaar gesproken over de beschadiging (graffiti en vernielingen)
van de hermitage. Toen is het voorstel geopperd om met de (hang)jeugd in contact te treden. Het
bestuur heeft gesproken met de projectleider ‘Jeugd en Veiligheid’ van Oost. Conclusie: er is niet
sprake van een vaste bekende jeugdgroep die aangesproken kan worden en de drie handhavende duo’s
voor het aanspreken van jongeren in Oost hebben hun werkterrein elders: IJburg, Indische Buurt en het
Oostelijk Havengebied. Het bestuur is nog niet uit of het dubbele bruggetje (hol en bol) weggehaald
moeten worden en zo ja, of dat permanent of voor een bepaalde periode zou moeten. De als
afscherming bedoelde beplanting is niet goed aangeslagen; de klimop en vuurdoorn willen niet goed
groeien.
Frankendael-lid Joris van Rossum pleit al enige tijd voor het systematisch weghalen van de graffiti en
heeft daar in het afgelopen jaar met het bestuur over gesproken, ook in het bijzijn van een deskundige
op terrein van weghalen graffiti. Continu weghalen (overschilderen) heeft volgens Joris een
ontmoedigend effect. Het bestuur hoort vanuit de gemeente dat het de vraag is hoeveel
schoonmaakbeurten de hermitage zonder schade kan ondergaan. Het dubbele bruggetje kan
weggehaald worden, voor een bepaalde periode. Dat levert geen zekerheid op dat de vandalen alsnog
het eiland opgaan.
Optie is om nogmaals met het stadsdeel in gesprek te gaan, nu met Joris van Rossum erbij, waarbij we
ons inzetten voor een concrete afspraak. De vergadering gaat hiermee akkoord.
(5b)
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Namen voor bruggen
Hebben de leden nog suggesties voor namen van de bruggen in het park (zoals gevraagd in de
Nieuwsbrief)? Er worden enkele suggesties gedaan; het bestuur neemt deze in overweging en meldt
hierover in de volgende Nieuwsbrief.
Pauze
Met velen de goede dingen doen in en voor het park
Goos van der Sijde, voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het Flevopark houdt na de pauze
een presentatie over het Flevopark. Hij vertelt ons hoe zijn vereniging er in betrekkelijk korte tijd in is
geslaagd veel vrienden van het Flevopark te mobiliseren en erkend te worden als dé
belangenbehartiger voor dit mooie park. Aan de hand van een powerpoint presentatie weet hij de
vergadering veel te vertellen, en lokt hij ook de nodige vragen uit. Bijna alle vrienden van Frankendael
zijn goed vertrouwd met het Flevopark. Aan het trekken van parallellen met Park Frankendael komt de
vergadering niet meer helemaal toe. Maar zaken als het betrekken van de (georganiseerde) buurt en
van de (stadsdeelecologen) doen ons wel de oren spitsen.
Rond 22.15 uur wordt de vergadering gesloten. Met een drankje wordt er nog wat nagepraat.
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