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Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van de “Vrienden van Frankendael”, 
op de avond van 29 mei 2018. Plaats: het koetshuis van Huize Frankendael 

 
(1) 
Voorzitter Marion van der Bliek opent kort na 20.00 uur de vergadering met een woord van welkom 
aan de circa 15 aanwezige leden.  
De voorzitter stelt de leden van het bestuur voor (naast haarzelf zijn dat Harry Arts (penningmeester), 
Viktor Luttikholt, Jacqueline Rijken en aspirant bestuurslid Joris van Rossum. 
De voorzitter vraag of er nog mededelingen zijn. C. Barendse meldt dat hij hoopt dat het stadsdeel snel 
zal gaan beginnen met ‘bezanden’ van de grasvelden, het hondenveld, speelveld maar ook het veld 
voor de springertuin. 
 
(2) 
Het verslag van de vorige ledenvergadering (16 mei 2017) wordt zonder opmerkingen ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
(3a) 
Verantwoording van de activiteiten in 2017. Activiteiten als de netwerkborrel en op ludieke wijze 
op een kraam staan bij de Pure markt en op Koningsdag. Meedoen met Landelijke opschoondag en 
Keep-it-clean-day. De lezing van L. Albers over de Régencestijltuin, het wilgensnoeien. In 2017 is een 
start gemaakt met het opzetten van een haalbaarheidsonderzoek naar een Ecotoilet in het park. Beheer 
van groen in Amsterdam komt onder meer onder de hoede van de Centrale stad i.p.v. bij het eigen 
stadsdeel. De vrienden doen hun best in gesprek te blijven met betrokken ambtenaren.  
N.a.v. genoemde verantwoording waren er geen vragen in de vergadering. 
 
(3b) 
De rekening 2017 wordt goedgekeurd, zoals geadviseerd door de kascommissie. De vergadering 
dechargeert de penningmeester voor het jaar 2017. 
Er zijn zorgen over de hoogte van de bankkosten. De penningmeester heeft drie verschillende banken 
en kosten daarvan op een rij gezet en geconcludeerd dat je daar niet goedkoper mee uitkomt. We 
blijven bij onze huidige bank (ING). De penningmeester vertelt dat eens in de 2 à 3 jaar we het 
ledenbestand doorlopen en dat daardoor het ledenbestand altijd wat terugloopt. 
 
(3c) 
De lid van de kascommissie Lysander van der Sluis wordt herbenoemd. Helmi Wakkie was afwezig 
maar heeft aangegeven af te treden na 3 jaar lid van de kascommissie. Een nieuw lid van de 
kascommissie hebben we gevonden Tom Bouma en met goedkeuring van de vergadering is hij 
benoemd tot lid van de kascommissie. 
 
(3d) 
Voor 2018-2019 heeft het bestuur een Activiteitenplan voorgesteld, waarin benadrukt wordt dat 
prioriteit voor de Vrienden het park is, en dat goed moet worden uitgedragen. Op stedelijk en op 
stadsdeel niveau. 
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Vraag van J. Rolf aan de penningmeester om een herinneringmail te sturen m.b.t. de contributie, 
bijvoorbeeld begin van het jaar en dat die e-mail alleen maar over de contributie gaat. 
Vraag van H. van Leeuwen moeten we de wilgenspeeltuin niet gaan snoeien om deze toegankelijk te 
houden. Wordt de natuurspeeltuin nog in zijn geheel aangepakt? 
J. Rolf vraagt zich af of je je zorgen moet maken over klimop, dat-ie bomen zou verstikken. C. 
Barendse verteld dat de Es en Haagbeuk tegen de klimop kunnen en er geen last van hebben, sommige 
andere boomsoorten (naaldbomen) hebben er wel last van maar daar wordt klimop weggehaald. 
 
(3e) 
Bij de begroting 2018 hebben we het over de plannen voor de bomen bordjes. Na vraag van H. van 
Leeuwen. Die bordjes leken nogal kostbaar, is het misschien een idee om het nog eens aan te 
zwengelen, en een voorstel te doen voor eenvoudigere en goedkopere versies van ‘boombordjes’ zoals 
te zien zijn bij de Oosterbegraafplaats en Artis? Harry verteld dat alle bomen in Amsterdam een 
nummer hebben en dat je op internet heel snel bijzondere info vindt over die genummerde bomen, ook 
die in het park. 
 
K. Bakker vertelt over de bijzondere Vaantjesboom in het park en dat-ie niet zo in de picture staat, 
maar eigenlijk heel bijzonder is. 
 
De begroting wordt zonder verdere discussie vastgesteld.. 
 
(4) 
Benoeming van nieuwe bestuursleden. 
Joris van Rossum wordt na een klein jaar te hebben opgetreden als asprirant bestuurslid, benoemd tot 
bestuurslid. 
 
(5/6) 
Hoe gaat het met ons park: rondvraag 
 
- De ledenvergadering heeft ook vorig jaar gesproken over de beschadiging (graffiti en vernielingen) 
van de hermitage. Het dubbele bruggetje is weggehaald voor een bepaalde periode. Er zijn plannen om 
de sloten rond het eiland uit te diepen en voor nieuwe bepanting rond de ruïne. Daarvan krijgen de 
vrienden nog defintieve plannen van het stadsdeel te zien. 
- Binnenkort gaan de vrienden naar het depot van het Amsterdam museum om de houten pop van de 
hermitage te bekijken. 
- De naamgeving van de Elgar Vosbrug was een mooie ceremonie. 
- Voorstel van C. Barendse om eens een fototenstoonstelling te geven van foto’s van het park, 
bijvoorbeeld ‘vroeger en nu’. 
- De Japanse duizendknoop wordt bestreden in het park, vooral door ‘uitputting’ van de plant. 
- P. Gillot vraagt hoe het zit met de AVG regels m.b.t. de vereniging. Harry vertelt dat de 
ledengegevens niet in de ‘cloud’ staan, maar op een ‘Harde’ schijf in zijn huis met een goede back-up. 
- Je kunt je ANBI status verliezen als voor 1 juni de jaarcijfers niet op de website staan. Maar de 
vereniging is niet verplicht een jaarrekening te publiceren. 
 

Pauze 
 

Lezing “Mossen & korstmossen in het park” 
 
De heer Henk Timmerman geeft een lezing over korstmossen. Hij hoort bij de BLWG, de 
Bryologische en Lichenologische Werkgroep. Het is een zelfstandig onderdeel van de overkoepelende 
KNNV, zie http://www.blwg.nl/default.aspx. 
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Henk Timmerman was de initiatiefnemer van naamgeving voor de Van de Sande Lacostebrug, de burg 
naast een van de scouting gebouwen en verbinding tussen het park en het volkstuinencomplex Klein 
Dantzig. Timmerman heeft na de naamgevingsceremonie met twee andere korstmosspecialisten 
rondleidingen gegeven door het park over mossen en korstmossen. Hij gaf er ook een lezing over, zie: 
https://www.knnv.nl/afdeling-amsterdam/activiteit/de-korstmossen-van-amsterdam-eo-door-henk-
timmerman; 

Rond 22.15 uur wordt de vergadering gesloten. Met een drankje wordt er nog wat nagepraat.  


