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Dinsdag 10 mei 2016 19.30 uur in Huize Frankendael

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Beste vrienden,
Het voorjaar breekt los. Zoals in park Frankendael,
waar wilde viooltjes, daslook en ook de hondenstand
bloeien, waar parkbeheerders het grasveld ‘prikken’
zodat er straks een mooie grasmat ligt, en de eerste
picknickers zijn gesignaleerd.
Zo rustig als het park nu is, zo druk wordt het zodra
het warmer wordt. Dat zien we overal in de stad. Er
wordt nog meer drukte voorspeld: steeds meer
mensen die intensief gebruik maken van het groen,
toeristen, dagjesmensen. In de stadspolitiek
verschuift na de opheffing van de stadsdelen de
macht naar het centrale gemeentebestuur. Wij
denken dat de parken hun vrienden hard nodig
hebben!
Het is tijd om met de vrienden van ‘ons’ park samen
te komen, bij de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Dat doen we dinsdag 10 mei a.s.
We hopen jullie in groten getale te verwelkomen!
Voor de film van Martin Melchers, maar ook om
enkele besluiten te nemen. Bijvoorbeeld: zijn we
ervoor we het bruggetje naar de hermitage wel of
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RECENTE ACTIVITEITEN IN & OM HET PARK
Werken in de heemtuin
Vanaf 14 maart is groep vrijwilligers
gestart met werken in de heemtuin,
gelegen achter de stijltuin in Park
Frankendael. De heemtuin is onderverdeeld in verschillende zones
die elk een andere bodemsoort
van Nederland vertegenwoordigen,
met bijbehorende flora. Het onderhouden van dit deel van het park,
dat wij een warm hart toedragen,
vergt veel inspanning. Daarom hebben we vrijwilligers opgeroepen om
met ons een groep te vormen die
regelmatig meehelpt onderhouden, eens per week ’s morgens on-

werk-in-de-heemtuin

vieren

met

30 mei is de laatste werk woensdag

der begeleiding van tuinman Chris

een versnapering. Dan wisselen we

van de vrijwilligers groep. Wij zijn

Barendse. Binnenkort gaan we met al

ervaringen uit, kijken naar het

van plan een nieuw rooster te ma-

die vrijwilligers die zo dapper waren

voltooide, maar nimmer geklaarde

ken. Heeft u interesse om mee te

om mee te tuinieren, bij restaurant

werk. Want het groen blijft maar

doen? Meldt u aan via vriendenvan-

De Kas om de eerste-12-weken-

groeien!

frankendael@gmail.com

Minicursus Stinsenplanten
De KNNV (Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging) gaf
29 maart een minicursus over
Stinsenplanten in de lokalen van de
H.C. Vink schooltuin en twee excursies naar bolwerk Haarlem en landgoed Elswout. Vijftien vrienden van
Frankendael hebben belangstellend geluisterd en meegelopen. De
cursus- en excursieleider was Hein
Koningen, jarenlang hoofdopzichter van de gemeentelijke plantsoenendienst in Amstelveen: “De laatste jaren staan stinsenplanten volop
in de belangstelling. We planten
ze tegenwoordig in onze tuinen en
openbaar groen. Dat was voorheen
wel anders. Toen waren ze alleen
te vinden bij kastelen, oude boerenhofsteden, op bolwerken en bij
oude kerken en begraafplaatsen,
Landgoed Elswout

rond buitenplaatsen of voorname
woningen.”
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Foto: M. van der Bliek

Landelijke Opschoondag
Verslag van Koos, vriend van Frankendael: “Zaterdag

niets gekomen! Ik vond het weer een gezellige en

24 maart 2018 was het weer zover: de landelijke op-

nuttige ochtend in ons park en zie jullie graag een

schoon dag! Daar had ik al een tijd naar uitgekeken, en

volgende keer.”

niet in de laatste plaats door het lokkertje vooraf: de

Achteraf kreeg de groep koffie bij Huize Frankendael

koffie met heerlijke kruidkoek, gebakken door Marion.

en een lunchpakket van het stadsdeel. Leuk was weer

Al snel groeide de groep Vrienden van Frankendael tot

de deelname van ‘de schonen van Oost’: https://www.

een indrukwekkend aantal: meer dan twintig vrijwilli-

facebook.com/deschonenuitoost/

gers melden zich aan! ‘Gelukkig’ lag er weer genoeg

Zie ook het filmpje bij deze link: http://www.vrienden-

vergeten en verloren afval door het park verspreid, en

vanfrankendael.nl/keepitclean.html.

ook in de struiken waren er voor de geoefende ogen

Na de zomer (zaterdag 22 september) houden de vrien-

kunstig verstopte dozen met lege blikken, lege flessen

den opnieuw een schoonmaakactie in het park, deze

en plastic serviesgoed te vinden. We waren niet voor

keer onder de vlag van Keep-it-clean-day.

Korstmossen wandeling
Zondag 22 april trokken we met een flinke groep belangstellenden onder leiding van natuurgidsen Chris Barendse en Mirjam
Niemans door het park. Op zoek naar mossen en korstmossen.
Deze mossen vormen een kleurrijke mozaïek van soorten en
families die goed samen kunnen leven. Mossen en korstmossen zijn al vele honderden miljoenen jaren oud. Het zijn ware
juweeltjes, als je ze met een loepje bekijkt. We leerden over
‘apotheek van de korstmos’ en enkele soorten herkennen, van
de 6.000. Er zijn in de stad talrijke soorten te vinden. De invloed
van de luchtkwaliteit, door uitstoot van verkeer, is wel duidelijk zichtbaar. Op de ledenvergadering kunt u meer te weten
komen over mos en korstmos! (zie verderop de nieuwsbrief).
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Vrienden op de Pure Markt
25 maart was het eerste Pure Markt
evenement in Park Frankendael,
waar de vrienden weer een kraam
mochten bezetten. We hadden
een nieuwe ‘speurkaart’ gemaakt,
http://www.vriendenvanfrankendael.nl en binnenkort vindt u daar
ook de antwoorden.

Foto: H. Arts

die vindt u ook op de website:

Verslag van Antoinette, vriend van

er is nagedacht over de promo-

Verslag van Coosje, vriend van

Frankendael, die mee hielp bij

tie; mooie folder met de ijsvogel,

Frankendael, ook bij de kraam te

de kraam: “We zijn vriend en dan

de speurkaart met foto’s. We wer-

vinden: “Een uurtje helpen zodat

wil je ook wat doen zo af en toe.

den goed ontvangen, korte uit-

bezoekers van de markt beseffen

Leuk

te

leg van de werkzaamheden en

dat de markt in een fantastisch park

met

zelf wisten we ook al het een en

gehouden wordt, kleine moeite. En

ander…”

toen was het nog heerlijk weer ook.”

om

spreken.

andere
Jullie

vrienden

zetten

je

enthousiasme in voor het park,

KO N I N GS DAG
Op 27 april Koningsdag, stonden we op
Bredeweg Festival, deze keer samen met de
Vrienden van het Oosterpark
(http://www.vriendenvanhetoosterpark.nl/).
Met een battle: wie heeft de meeste
kennis paraat over park Frankendael? wisten
we veel bekijks te trekken. Als je in dit spel
méér juiste antwoorden kon geven over ons
park dan je mede spelgenoten, werd je tot
Koning of Koningin van het Park geridderd.
Zo zijn er die dag talloze koningen en
koninginnen van het park Frankendael
gekroond, nadat zij de eed hadden afgelegd
om goed voor het park te zorgen. Naast de
battle vertelden we passanten over het park
en wat daar speelt.
We verkochten honing van imker Fero, die
enkele jaren terug op een ALV ons vertelde
over het imker-zijn en de bijenkasten die hij
in het park verzorgt.
Volgend jaar hopen we met alle vrienden van
groen en parken in Oost op de Bredeweg te
staan.
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ONTWIKKELINGEN IN HET PARK

Foto: L. de Lang

De hermitage en de bruggen

Binnenkort hebben we een gesprek met het stadsdeel

In de vorig nieuwsbrief hebben we u uitvoerig bericht

die de hermitage en het eiland laat opknappen. We

over het holle/bolle bruggetje bij het eiland van de

hadden dit eerder gehoopt, maar gaan hier nu graag

hermitage, dat september 2017 is weggehaald. Hoe

met het stadsdeel over in gesprek. Ons idee is om één

jammer het ook is, dat het bruggetje is weggehaald, we

of twee keer per jaar een ‘bezoekdag’ aan de hermitage

hopen dat de ruïne (de hermitage) nu iets moois wordt

te organiseren voor belangstellenden. We houden u

waar je naar kunt kijken vanaf de overkant van het water.

uiteraard op de hoogte!

Eco-toilet in het park?

Renovatie Stijltuin voltooid

De bestuurscommissie Oost besloot vlak voor de kerst

De renovatie van de stijltuin achter Huize Frankendael,

in 2017 tot een serie gebiedsplannen in Oost, veelal

is inmiddels voltooid. Het ontwerp van de tuin, een

voorstellen aangedragen door buurtbewoners. Er is

Régencetuin door Lucia Albers in 2000 ontwikkeld met

een voorstel voor een ‘eco-toilet’ in park Frankendael.

buurtbewoners, zou geen wijzigingen ondergaan, met

Wij hebben daar met de initiatiefneemster en de

uitzondering van een uitbreiding van het terras van

gemeente over gesproken. De gemeente laat dit jaar

restaurant Merkelbach. Dit laatste vinden wij in stijl

een onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n toilet in het

gebeurd: met oorspronkelijke klinkers van rivierklei van

park doen. We laten u weten als het onderzoek start en

rondom het pand. Een groot aantal typische ‘conisch’

uiteraard volgen we dit op de voet. Onze inzet is: ja -

(kegelvormig) geknipte taxussen zijn verhuisd naar

een toilet in het park is een goed idee. Maar geen extra

de Nieuwe Ooster Begraafplaats. De grote terracotta

gebouwen of bouwsels: maak gebruik wat er al staat.

potten lijken vanuit Toscane aangewaaid in deze

Ook vinden we het een voorwaarde dat een toilet

historische tuin. Hoe vindt ú de stijltuin geworden?

structureel beheerd wordt.

We zijn benieuwd naar uw mening!
Schrijf het ons: vriendenvanfrankendael@gmail.com.
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Foto: H. Arts

ELGAR VOS BRUG
Zaterdag 28 april hebben we met vrienden en familie

Vereniging Vrienden van Frankendael. Van actiegroep

van Elgar Vos de ceremonie van naamgeving meege-

in de jaren ‘90 (met meer dan 600 leden) is de vereni-

maakt van Brug 2296. Dat is de brug van de Kamerlingh

ging nu een club liefhebbers van het park geworden

Onnesweg naar het park. De Vrienden van Frankendael

(met ca. 300 leden), die zich sterk maakt voor zorg-

heeft brug 2296 voorgedragen als de Elgar Vos brug.

vuldig gebruik en onderhoud van het park in ecolo-

De brug die nu naar Elgar Vos vernoemd wordt is de

gisch en cultuurhistorisch opzicht. Elgar Vos was ruim

verbinding tussen het park en waar Elgar woonde:

bekend en gewaardeerd in de wijde omgeving van het

enkele straten richting Ringdijk in de Don Boscobuurt.

park. Na zijn overlijden is hij in de raadsvergadering

Deze brug symboliseert mooi zijn band met het park.

van het stadsdeel (inmiddels) Oost met een minuut

We hebben dit vorig jaar ook met u gedeeld in de

stilte herdacht.

ledenvergadering.
Bij de ceremonie sprak stadsdeelvoorzitter Ivar Manual
In 2016 besloot de gemeente de 88 officieuze brug-

over de rol van Elgar Vos in het ontstaan van het park

namen te laten vervallen en zijn burgers uitgenodigd

zoals wij het nu kennen. Monieke Boonstoppel sprak

om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan

namens de familie van Elgar Vos en droeg het gedicht

1300 bruggen in Amsterdam in te dienen.

voor dat staat op de steen die aan hem gewijd is, aan

Elgar Vos (1948-2011), bij velen van u bekend, is de

de Middenweg:

drijvende kracht geweest achter de omvorming van het
groene gebied tussen de Middenweg, Hugo de
Vrieslaan, Nobelweg en de Kamerlingh Onnesweg tot
het Park Frankendael. Tot aan zijn overlijden heeft Elgar
Vos de herinrichting van het park op de voet gevolgd.
De ophaalbrug midden in het park was zijn idee, dat

Door loverrand omkruld
Wolken weidsheid water
Geen eerder en geen later
Trots, de stad ontstolen
De dromen zijn vervuld

werd overgenomen door de verantwoordelijke land-

De kleinkinderen van Elgar Vos onthulden de twee

schapsarchitect. Die brug is overigens niet geworden

borden. Na de plechtigheid zijn we met familie

wat hij bedoelde, een ophaalbrug die werkt.

en vrienden welkom ontvangen in Huize Frankendael

Elgar heeft ook de continuïteit gewaarborgd van de

voor een gezamenlijke toast.
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AGENDA 2018
• Zondag 27 mei
	
Dag van het Park: zie hiervoor de activiteiten van
onze Vrienden van het Flevopark
	https://vriendenvanhetflevopark.nl/?page_id=304
(rondleidingen tussen 10 en circa 16.30 uur)
•	Dinsdag 29 mei
Algemene Leden Vergadering Vrienden
Van Frankendael, vanaf 20 uur, Koetshuis
Huize Frankendael
•	Zaterdag 2 juni	
	Rondleiding door de heemtuin met
Chris Barendse en Mirjam Niemans (10.00 uur).
•	Zaterdag 16 juni
	Wandeling in Park Frankendael onder leiding van

OPROEP:
LID KASCOMMISSIE
Wie wil eenmaal per jaar de financiën

Gert Snoei (11.00 uur). https://www.ivn.nl/afdeling/

van de vereniging controleren?

ivn-natuur-in-amsterdam/activiteiten/wandeling-in-

Twee leden vormen samen de kas-

park-frankendael

controlecommissie die de uitgaven

•	Donderdag 21 juni

en inkomsten van de vereniging

	Opera in het park, vanaf 21 uur op groot scherm

controleren. Deze taak vindt ieder

(Holland Festival, evenement). Zie https://www.

jaar plaats in januari en neemt nog

hollandfestival.nl/nl/programma/2018/opera-in-

geen uur in beslag. Aan de hand

het-park-les-contes-dhoffmann/

van de bankafschriften en de bonnen

•	Vrijdag 31 augustus

controleert de juistheid van uitgaven

	UvA Intree afsluiting op het grote grasveld

en inkomsten, en ook controleert u

(besloten evenement)

de fysieke kasgelden.

•	Zaterdag 22 september

Interesse?

Keep it clean day

U kunt zich aanmelden bij Harry Arts,

• Zondag 27 mei Pure Markt

penningmeester die ook meer

en iedere laatste zondag van de maand; 24 juni,

informatie kan geven (06 51054696).

29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober,
25 november, 23 december; Pure Winter Markt.
Over veranderingen in deze agenda houden
we u per mail regelmatig op de hoogte.

Vereniging Vrienden van Frankendael
opgericht 1990

Bestuur:
Marion van der Bliek
voorzitter

E: vriendenvanfrankendael@gmail.com
T: 0614816434 of 0624723235
W: www.vriendenvanfrankendael.nl

Harry Arts
penningmeester
Jacqueline Rijken
Viktor Luttikholt

Rekeningnummer: NL 96 INGB 0006 0935 78
t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael

Joris van Rossum
aspirant bestuurlid

7





>'DE>EsZ'Z/E'ϮϵŵĞŝϮϬϭϴ








>ŽĐĂƚŝĞ͗ŬŽĞƚƐŚƵŝƐ,ƵŝǌĞ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞů͕DŝĚĚĞŶǁĞŐϳϮ͕ŵƐƚĞƌĚĂŵ
dŝũĚ͗ ϮϬͲϮϮƵƵƌ;ŝŶůŽŽƉ͗ϭϵ͘ϯϬƵƵƌͿ

>ĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

ͶǤ
ͷǤ
Ǥ






KƉĞŶŝŶŐĞŶŵĞĚĞĚĞůŝŶŐĞŶ
sĞƌƐůĂŐůŐĞŵĞŶĞ>ĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐϭϲŵĞŝϮϬϭϳ;ŝũůĂŐĞ/Ϳ
dĞƌƵŐͲĞŶǀŽŽƌƵŝƚďůŝŬ͗
ϯĂ͘sĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶϮϬϭϳ;ŝũůĂŐĞ//Ϳ
ϯď͘:ĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐϮϬϭϳŵĞƚƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ͕ǀĞƌƐůĂŐŬĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ;ŝũůĂŐĞ///Ϳ
ϯĐ͘,ĞƌďĞŶŽĞŵŝŶŐŬĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͗>ǇƐĂŶĚĞƌǀĂŶĚĞƌ^ůƵŝƐĞŶǀĂĐĂƚƵƌĞ
ϯĚ͘ĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶƉůĂŶϮϬϭϴ;ŝũůĂŐĞ/sͿ
ϯĞ͘ĞŐƌŽƚŝŶŐϮϬϭϴ;ŝũůĂŐĞsͿ
;,ĞƌͿďĞŶŽĞŵŝŶŐďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶ
,ŽĞŐĂĂƚŚĞƚŵĞƚŽŶƐƉĂƌŬ͍
ZŽŶĚǀƌĂĂŐ
ΕWhΕ

>ĞǌŝŶŐ͗“Mossen & korstmossen in het park”


ĞŚĞĞƌ,ĞŶŬdŝŵŵĞƌŵĂŶŐĞĞĨƚĞĞŶůĞǌŝŶŐŽǀĞƌŬŽƌƐƚŵŽƐƐĞŶ͘,ŝũŚŽŽƌƚďŝũĚĞ>t'͕ĚĞƌǇŽůŽŐŝƐĐŚĞĞŶ>ŝĐŚĞŶŽůŽŐŝƐĐŚĞ
tĞƌŬŐƌŽĞƉ͘,ĞƚŝƐĞĞŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐŽŶĚĞƌĚĞĞůǀĂŶĚĞŽǀĞƌŬŽĞƉĞůĞŶĚĞ<EEs͕ǌŝĞŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďůǁŐ͘ŶůͬĚĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉǆ͘
,ĞŶŬdŝŵŵĞƌŵĂŶǁĂƐĚĞŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨŶĞŵĞƌǀĂŶŶĂĂŵŐĞǀŝŶŐǀŽŽƌĚĞsĂŶĚĞ^ĂŶĚĞ>ĂĐŽƐƚĞďƌƵŐ͕ĚĞďƌƵŐŶĂĂƐƚĞĞŶǀĂŶĚĞ
ƐĐŽƵƚŝŶŐŐĞďŽƵǁĞŶĞŶǀĞƌďŝŶĚŝŶŐƚƵƐƐĞŶŚĞƚƉĂƌŬĞŶŚĞƚǀŽůŬƐƚƵŝŶĞŶĐŽŵƉůĞǆ<ůĞŝŶĂŶƚǌŝŐ͘dŝŵŵĞƌŵĂŶŚĞĞĨƚŶĂĚĞ
ŶĂĂŵŐĞǀŝŶŐƐĐĞƌĞŵŽŶŝĞŵĞƚƚǁĞĞĂŶĚĞƌĞŬŽƌƐƚŵŽƐƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞŶƌŽŶĚůĞŝĚŝŶŐĞŶŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌŚĞƚƉĂƌŬŽǀĞƌŵŽƐƐĞŶĞŶ
ŬŽƌƐƚŵŽƐƐĞŶ͘,ŝũŐĂĨĞƌŽŽŬĞĞŶůĞǌŝŶŐŽǀĞƌ͕ǌŝĞ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŶŶǀ͘ŶůͬĂĨĚĞůŝŶŐͲĂŵƐƚĞƌĚĂŵͬĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚͬĚĞͲŬŽƌƐƚŵŽƐƐĞŶͲǀĂŶͲ
ĂŵƐƚĞƌĚĂŵͲĞŽͲĚŽŽƌͲŚĞŶŬͲƚŝŵŵĞƌŵĂŶ͖


Ε&^>h/d/E'DdZE<:Ε




1

8

/:>'/










sZ^>'
ůŐĞŵĞŶĞ>ĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞsƌŝĞŶĚĞŶǀĂŶ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞů
16 mei 2017, in het koetshuis van Huize Frankendael


;ϭͿ KƉĞŶŝŶŐ
sŽŽƌǌŝƚƚĞƌ,ĞŶŬǀĂŶ>ĞĞƵǁĞŶŽƉĞŶƚĚĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŵĞƚĞĞŶǁŽŽƌĚǀĂŶǁĞůŬŽŵĂĂŶĚĞĐŝƌĐĂϭϱĂĂŶǁĞǌŝŐĞůĞĚĞŶ͘Ğ
vergadering wordt gewezen op de flinke stapel kaarten “Word ook Vriend van Frankendael”. Iedereen zoƵĞƌĞĞŶĂĂŶƚĂů
van mee kunnen nemen, om ze als ‘parkwatchers’ in het park te gebruiken om bezoekers (vriendelijk) te wijzen op het
ďĞůĂŶŐǀĂŶĚĞďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬĂůƐƉĂƌŬ͕ĞŶŽƉĚĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐǀĂŶsƌŝĞŶĚĞŶ͘
ĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌůĂĂƚĚĞƉƌĞƐĞŶƚŝĞůŝũƐƚƌŽŶĚŐĂĂŶ͕ƐƚĞůƚĚĞůĞĚĞŶǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǀŽŽƌ;ŶĂĂƐƚŚĞŵǌĞůĨǌŝũŶĚĂƚ,ĂƌƌǇƌƚƐ
;ƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌͿ͕DĂƌŝŽŶǀĂŶĚĞƌůŝĞŬ͕sŝŬƚŽƌ>ƵƚƚŝŬŚŽůƚ͕ĞŶ:ĂĐƋƵĞůŝŶĞZŝũŬĞŶͿ͕ĞŶďĞĚĂŶŬƚŽĚŽ'ƌŽĞŶ;,ƵŝǌĞ
&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞůͿǀŽŽƌĚĞŐĂƐƚǀƌŝũĞŽŶƚǀĂŶŐƐƚĞŶǀŽŽƌŚĞƚĂĂŶďŝĞĚĞŶǀĂŶŬŽĨĨŝĞ͕ƚŚĞĞĞŶĞĞŶĚƌĂŶŬũĞŶĂĂĨůŽŽƉ͘

;ϮͿ sĞƌƐůĂŐϭϬŵĞŝϮϬϭϲ
,ĞƚǀĞƌƐůĂŐǀĂŶĚĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐϮϬϭϲǁŽƌĚƚǌŽŶĚĞƌŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶŽŶŐĞǁŝũǌŝŐĚǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘

;ϯĂͿsĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚŝŶŐϮϬϭϲ
EĂĂƌĂĂŶůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚŝŶŐϮϬϭϲ͕ǌŽĂůƐŽƉŐĞŶŽŵĞŶŝŶĚĞEŝĞƵǁƐďƌŝĞĨǀĂŶďĞŐŝŶŵĞŝϮϬϭϳ͕ǁŽƌĚƚŐĞƐƉƌŽŬĞŶ
ŽǀĞƌŚĞƚǀŽŽƌŶĞŵĞŶŽŵŝŶĚĂƚũĂĂƌŚĞƚŶĞƚǁĞƌŬŵĞƚĚĞgebruikers van het park (te onderscheiden van ‘gewone’) te
ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘/ŶŚĞƚǀĞƌůĞĚĞŶŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞŚĞƚƐƚĂĚƐĚĞĞůŽŵŚĞƚũĂĂƌăĂŶĚerhalf jaar een ‘netwerkborrel’. Eind juni vorig
ũĂĂƌǁĂƌĞŶŚĞƚĚĞsƌŝĞŶĚĞŶǀĂŶ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞůǌĞůĨĚŝĞĚŝƚŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞŶ;ŵĞƚĚĂŶŬĂĂŶĞ<ĂƐͿ͘
<ĂƌŝŶZŝĚĚĞƌŝŶŬŚŽĨŵĞůĚƚĚĂƚĚĞ^KǁŝůŽǀĞƌůĞŐŐĞŶŵĞƚ<ůĞŝŶĂŶƚǌŝŐŽǀĞƌĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶŽǀĞƌŶŽŐǀĞĞů
ŵĞĞƌĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ǁĂĂƌǀĂŶ<ůĞŝŶĂŶƚǌŝŐŵŝƐƐĐŚŝĞŶǁĞůǁĂƚŽǀĞƌůĂƐƚǀƌĞĞƐƚ͘Ğ^KĞŶ<ůĞŝŶĂŶƚǌŝŐŚŽƌĞŶŽŽŬďŝũŚĞƚ
ŶĞƚǁĞƌŬǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬ͘DĂƌƚŝŶ<ĞŵƉĞƐƚĞůƚǀŽŽƌĞĞŶŶĂƚƵƵƌĞǆĐƵƌƐŝĞĂĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƚĞŐĞǀĞŶƚĞƌǀŽŽƌůŝĐŚƚŝŶŐ͘

;ϯďͿ:ĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐϮϬϭϲ
ĞƌĞŬĞŶŝŶŐϮϬϭϲǁŽƌĚƚŐŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚ͕ǌŽĂůƐŐĞĂĚǀŝƐĞĞƌĚĚŽŽƌĚĞŬĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͘ĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĚĞĐŚĂƌŐĞĞƌƚĚĞ
ƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌǀŽŽƌŚĞƚũĂĂƌϮϬϭϲ͘

;ϯĐͿ,ĞƌďĞŶŽĞŵŝŶŐŬĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ
ĞůĞĚĞŶǀĂŶĚĞŬĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ;>ǇƐĂŶĚĞƌǀĂŶĚĞƌ^ůƵŝƐĞŶ,ĞůŵŝtĂŬŬŝĞͿǁŽƌĚĞŶŚĞƌďĞŶŽĞŵĚ͘

;ϯĚͿĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶƉůĂŶϮϬϭϴ
sŽŽƌϮϬϭϲͲϮϬϭϳŚĞĞĨƚŚĞƚďĞƐƚƵƵƌĞĞŶĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶƉůĂŶǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚ͕ǁĂĂƌŝŶďĞŶĂĚƌƵŬƚǁŽƌĚƚĚĂƚǀŽŽƌĚĞsƌŝĞŶĚĞŶŚĞƚ
ƉĂƌŬĐĞŶƚƌĂĂůƐƚĂĂƚ͕ĞŶĚĂƚŐŽĞĚŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞĚƌĂŐĞŶ͘
sƌŝĞŶĚ'ŝůůŽƚ͕ĚŝĞƌĞĐĞŶƚŝƐŬŽŵĞŶƚĞǁŽŶĞŶŝŶĚĞďƵƵƌƚ͕ǀŝŶĚƚŚĞƚĞĞŶůĞƵŬƉĂƌŬĞŶŚĞƚŵŽĞƚŵŽŽŝďůŝũǀĞŶ͘,ŝũǀƌĂĂŐƚŶĂĂƌ
ĚĞĚĞŚŝŐŚůŝŐŚƚƐǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬ͘ĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌŶŽĞŵƚĞƌĞŶŬĞůĞ͗ĚĞůĂŶŐĞ͕ŽƵĚĞŚŝƐƚŽƌŝĞǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬ͕ĚĞĞĚƵĐĂƚŝĞǀĞƌŽůǀĂŶ
ŚĞƚƉĂƌŬ͕ŵĞƚŽƉĚĞĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚĚĞƚƵŝŶďŽƵǁƐĐŚŽŽů>ŝŶŶĞĂƵƐ;ĞŝŶĚϭϵĚĞĞĞƵǁͿ͘,ĞƚƉĂƌŬŝƐŽŽŬũŽŶŐ͕ƉĂƐƐŝŶĚƐцϮϬϬϬŝƐ
ŚĞƚĂůƐǌŽĚĂŶŝŐŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞŶǀŽůůĞĚŝŐƉƵďůŝĞŬƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬ͘EĂƚƵƵƌŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬ͖ĚĞǀůŝŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŽƌĚƚŐĞŵĞƚĞŶ͕ĞƌǌŝũŶ
ŝũƐǀŽŐĞůƐĞŶŽŽŝĞǀĂĂƌƐ͘KŽŬ,ƵŝǌĞ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞůŝƐĞĞŶŚŝŐŚůŝŐŚƚ͕ĞǀĞŶĂůƐĚĞŶĂƚƵƵƌͬĞĐŽůŽŐŝĞǀĂŶĚĞŚĞĞŵƚƵŝŶ͘
tŝĞǁŝůůĞŶǁĞďĞƌĞŝŬĞŶ͍ĂĂƌŐĂĂŶǁĞŶĂĚĞƉĂƵǌĞŵĞƚĞůŬĂĂƌŽǀĞƌŝŶŐĞƐƉƌĞŬ͘

;ϯĞͿĞŐƌŽƚŝŶŐϮϬϭϳ
ŝũĚĞďĞŐƌŽƚŝŶŐϮϬϭϳǀƌĂĂŐƚsŝŬƚŽƌ>ƵƚƚŝŬŚŽůƚŚŽĞŚĞƚďĞĚƌĂŐǀŽŽƌŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶĚĞǁŝůŐĞŶƚƵŝŶŝƐŽƉŐĞďŽƵǁĚ͕ĞŶŽĨŚĞƚ
ŵŽŐĞůŝũŬŝƐĚĂƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĚĞŬŽƐƚĞŶǀŽŽƌƌĞŬĞŶŝŶŐŶĞĞŵƚ͍ĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌůŝĐŚƚƚŽĞĚĂƚĚĞĚĂƚĚĞsƌŝĞŶĚĞŶǀĂŶŚĞƚ
wilgensnoeien bewust een ‘feestje’ maken (met gebak, koffie en broodjes), ĞŶĚĂƚǌĞĚĂĂƌŽŽŬŐƌĂĂŐĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞ
begeleiding van Jan (‘de wilgenman’) van Schaik bij willen hebben. Zowel aan het een als aan het ander zijn kosten
ǀĞƌďŽŶĚĞŶ͘,ĞƚƐƚĂĚƐĚĞĞůͬĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǌŝĞƚŐĞĞŶŬĂŶƐŚĞƚǁŝůŐĞŶƐŶŽĞŝĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞůƚĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĞŶ͕ŵĂĂƌƐƉƌŝŶŐƚǁĞů
ŝŶĐŝĚĞŶƚĞĞůďŝũ͘/ŶŚĞƚƌĞĐĞŶƚĞǀĞƌůĞĚĞŶŝƐĚĂƚĚƌŝĞŬĞĞƌƌŽǇĂĂůŐĞďĞƵƌĚ͘KƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŬƵŶŶĞŶĚĞsƌŝĞŶĚĞŶǌŝĐŚ
ǀĞƌŽŽƌůŽǀĞŶĚŝƚƵŝƚĞŝŐĞŶŵŝĚĚĞůĞŶƚĞďĞŬŽƐƚŝŐĞŶ͕ŵĂĂƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŚĞĞĨƚůĂƚĞŶǁĞƚĞŶĚĂƚŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͕ŝŶĚŝĞŶŶŽĚŝŐ͕
ĞƌǁĞůǁĞĞƌĞĞŶƉŽƚũĞǀŽŽƌƚĞǀŝŶĚĞŶŝƐ͘KǀĞƌŝŐĞŶƐŚĞďďĞŶŬŽƌƚŶĂĚĞůĂĂƚƐƚĞƐŶŽĞŝďĞƵƌƚ͕ŽƉϭĂƉƌŝů͕ǀĂŶĚĂůĞŶĞƌŶƐƚŝŐ
ŚƵŝƐŐĞŚŽƵĚĞŶŽŶĚĞƌĚĞǁŝůŐĞŶƚƵŶŶĞůƚũĞƐĞŶ–ŬŽĞƉĞůƚũĞƐ͘ĞǌĞǁŝůŐĞŶďŽƵǁƐĞůƐǌƵůůĞŶŚŽĞĚĂŶŽŽŬŶŝĞƚŚĞƚĞĞƵǁŝŐĞ
ůĞǀĞŶŚĞďďĞŶ͘
ĞďĞŐƌŽƚŝŶŐǁŽƌĚƚǌŽŶĚĞƌǀĞƌĚĞƌĞĚŝƐĐƵƐƐŝĞǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͕ŶĂĚĂƚĚĞƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌŚĞĞĨƚǀĞƌǌĞŬĞƌĚĚĂƚŚĞƚǀŽŽƌǌŝĞŶĞ
ŶĂĚĞůŝŐƐĂůĚŽĚĞŽƉŐĞďŽƵǁĚĞƌĞƐĞƌǀĞŶŝĞƚĞĐŚƚǌĂůĂĂŶƚĂƐƚĞŶ͘

;ϰͿ;,ĞƌͿďĞŶŽĞŵŝŶŐǀĂŶďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶ
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,ĂƌƌǇƌƚƐĞŶ,ĞŶŬǀĂŶ>ĞĞƵǁĞŶƚƌĞĚĞŶĂĨ͕ǁĞŐĞŶƐŚĞƚǀĞƌƐƚƌŝũŬĞŶǀĂŶŚƵŶďĞŶŽĞŵŝŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶϯũĂĂƌ͘,ĂƌƌǇǁŽƌĚƚ
ŵĞƚĞĞŶŚĞƌďĞŶŽemd. Henk is niet meer beschikbaar, maar wil als ‘algemeen bestuurslid’ nog tot 2018 meewerken aan de
ŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚǀĂŶǁĞƌŬ͘,ĞƚďĞƐƚƵƵƌĚƌĂĂŐƚDĂƌŝŽŶǀĂŶĚĞƌůŝĞŬǀŽŽƌĂůƐŶŝĞƵǁĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ͘ůĚƵƐŐĞƐĐŚŝĞĚƚ͘DĂƌŝŽŶ
ƐƉƌĞĞŬƚ,ĞŶŬƚŽĞĞŶĚĂŶŬƚŚĞŵǀŽŽƌǌŝũŶƚŽŵĞůŽǌĞŝŶǌĞƚĂůƐǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ͘ĞĚĂŶŬŐĂĂƚǀĞƌŐĞǌĞůĚǀĂŶďůŽĞŵĞŶĞŶĞĞŶĨůĞƐ
ŐŽĞĚĞǁŝũŶ͘

;ϱͿ,ŽĞŐĂĂƚŚĞƚŵĞƚŽŶƐƉĂƌŬ͗ƌŽŶĚǀƌĂĂŐ
;ϱĂͿĞŚĞƌŵŝƚĂŐĞ
ĞůĞĚĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŚĞĞĨƚŽŽŬǀŽƌŝŐũĂĂƌŐĞƐƉƌŽŬĞŶŽǀĞƌĚĞďĞƐĐŚĂĚŝŐŝŶŐ;ŐƌĂĨĨŝƚŝĞŶǀĞƌŶŝĞůŝŶŐĞŶͿǀĂŶĚĞŚĞƌŵŝƚĂŐĞ͘
dŽĞŶŝƐŚĞƚǀŽŽƌƐƚĞůŐĞŽƉƉĞƌĚŽŵŵĞƚĚĞ;ŚĂŶŐͿũĞƵŐĚŝŶĐŽŶƚĂĐƚƚĞƚƌĞĚĞŶ͘,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŚĞĞĨƚŐĞƐƉƌŽŬĞŶŵĞƚĚĞ
projectleider ‘Jeugd en Veiligheid’ van KŽƐƚ͘ŽŶĐůƵƐŝĞ͗ĞƌŝƐŶŝĞƚƐƉƌĂŬĞǀĂŶĞĞŶǀĂƐƚĞďĞŬĞŶĚĞũĞƵŐĚŐƌŽĞƉĚŝĞ
ĂĂŶŐĞƐƉƌŽŬĞŶŬĂŶǁŽƌĚĞŶen de drie handhavende duo’s voor het aanspreken van jongeren in Oost hebben hun
ǁĞƌŬƚĞƌƌĞŝŶĞůĚĞƌƐ͗/:ďƵƌŐ͕/ŶĚŝƐĐŚĞƵƵƌƚĞŶŚĞƚKŽƐƚĞůŝũŬ,ĂǀĞŶŐĞďŝĞĚ͘,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŝƐŶŽŐŶŝĞƚƵŝƚŽĨŚĞƚĚƵďďĞůĞ
ďƌƵŐŐĞƚũĞ;ŚŽůĞŶďŽůͿǁĞŐŐĞŚĂĂůĚŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶĞŶǌŽũĂ͕ŽĨĚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚŽĨǀŽŽƌĞĞŶďĞƉĂĂůĚĞƉĞƌŝŽĚĞǌŽƵŵŽĞƚĞŶ͘
ĞĂůƐĂĨƐĐŚĞƌŵŝŶŐďĞĚŽĞůĚĞďĞƉůĂŶƚŝŶŐŝƐŶŝĞƚŐŽĞĚĂĂŶŐĞƐůĂŐĞŶ͖ĚĞŬůŝŵŽƉĞŶǀƵƵƌĚŽŽƌŶǁŝůůĞŶŶŝĞƚŐŽĞĚŐƌŽĞŝĞŶ͘
&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞůͲůŝĚ:ŽƌŝƐǀĂŶZŽƐƐƵŵƉůĞŝƚĂůĞŶŝŐĞƚŝũĚǀŽŽƌŚĞƚƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚǁĞŐŚĂůĞŶǀĂŶĚĞŐƌĂĨĨŝƚŝĞŶŚĞĞĨƚĚĂĂƌŝŶŚĞƚ
ĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌŵĞƚŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŽǀĞƌŐĞƐƉƌŽŬĞŶ͕ŽŽŬŝŶŚĞƚďŝũǌŝũŶǀĂŶĞĞŶĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŽƉƚĞƌƌĞŝŶǀĂŶǁĞŐŚĂůĞŶŐƌĂĨĨŝƚŝ͘
ŽŶƚŝŶƵǁĞŐŚĂůĞŶ;ŽǀĞƌƐĐŚŝůĚĞƌĞŶͿŚĞĞĨƚǀŽůŐĞŶƐ:ŽƌŝƐĞĞŶŽŶƚŵŽĞĚŝŐĞŶĚĞĨĨĞĐƚ͘,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŚŽŽƌƚǀĂŶƵŝƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ĚĂƚŚĞƚĚĞǀƌĂĂŐŝƐŚŽĞǀĞĞůƐĐŚŽŽŶŵĂĂŬďĞƵƌƚĞŶĚĞŚĞƌŵŝƚĂŐĞǌŽŶĚĞƌƐĐŚĂĚĞŬĂŶŽŶĚĞƌŐĂĂŶ͘,ĞƚĚƵďďĞůĞďƌƵŐŐĞƚũĞŬĂŶ
ǁĞŐŐĞŚĂĂůĚǁŽƌĚĞŶ͕ǀŽŽƌĞĞŶďĞƉĂĂůĚĞƉĞƌŝŽĚĞ͘ĂƚůĞǀĞƌƚŐĞĞŶǌĞŬĞƌŚĞŝĚŽƉĚĂƚĚĞǀĂŶĚĂůĞŶĂůƐŶŽŐŚĞƚĞŝůĂŶĚŽƉŐĂĂŶ͘
KƉƚŝĞŝƐŽŵŶŽŐŵĂĂůƐŵĞƚŚĞƚƐƚĂĚƐĚĞĞůŝŶŐĞƐƉƌĞŬƚĞŐĂĂŶ͕ŶƵŵĞƚ:ŽƌŝƐǀĂŶZŽƐƐƵŵĞƌďŝũ͕ǁĂĂƌďŝũǁĞŽŶƐŝŶǌĞƚƚĞŶǀŽŽƌ
ĞĞŶĐŽŶĐƌĞƚĞĂĨƐƉƌĂĂŬ͘ĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŐĂĂƚŚŝĞƌŵĞĞĂŬŬŽŽƌĚ͘

;ϱďͿEĂŵĞŶǀŽŽƌďƌƵŐŐĞŶ
,ĞďďĞŶĚĞůĞĚĞŶŶŽŐƐƵŐŐĞƐƚŝĞƐǀŽŽƌŶĂŵĞŶǀĂŶĚĞďƌƵŐŐĞŶŝŶŚĞƚƉĂƌŬ;ǌŽĂůƐŐĞǀƌĂĂŐĚŝŶĚĞEŝĞƵǁƐďƌŝĞĨͿ͍ƌǁŽƌĚĞŶ
ĞŶŬĞůĞƐƵŐŐĞƐƚŝĞƐŐĞĚĂĂŶ͖ŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŶĞĞŵƚĚĞǌĞŝŶŽǀĞƌǁĞŐŝŶŐĞŶŵĞůĚƚŚŝĞƌŽǀĞƌŝŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞEŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ͘

WĂƵǌĞ

DĞƚǀĞůĞŶĚĞŐŽĞĚĞĚŝŶŐĞŶĚŽĞŶŝŶĞŶǀŽŽƌŚĞƚƉĂƌŬ
'ŽŽƐǀĂŶĚĞƌ^ŝũĚĞ͕ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌǀĂŶĚĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐǀĂŶsƌŝĞŶĚĞŶǀĂŶŚĞƚ&ůĞǀŽƉĂƌŬŚŽƵĚƚŶĂĚĞƉĂƵǌĞĞĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞŽǀĞƌ
ŚĞƚ&ůĞǀŽƉĂƌŬ͘,ŝũǀĞƌƚĞůƚŽŶƐŚŽĞǌŝũŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞƌŝŶďĞƚƌĞŬŬĞůŝũŬŬŽƌƚĞƚŝũĚŝŶŝƐŐĞƐůĂĂŐĚǀĞĞůǀƌŝĞŶĚĞŶǀĂŶŚĞƚ&ůĞǀŽƉĂƌŬ
ƚĞŵŽďŝůŝƐĞƌĞŶĞŶĞƌŬĞŶĚƚĞǁŽƌĚĞŶĂůƐĚĠďĞůĂŶŐĞŶďĞŚĂƌƚŝŐĞƌǀŽŽƌĚŝƚŵŽŽŝĞƉĂƌŬ͘ĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĞĞŶƉŽǁĞƌƉŽŝŶƚ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǁĞĞƚŚŝũĚĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĞĞůƚĞǀĞƌƚĞůůĞŶ͕ĞŶůŽŬƚŚŝũŽŽŬĚĞŶŽĚŝŐĞǀƌĂŐĞŶƵŝƚ͘ŝũŶĂĂůůĞǀƌŝĞŶĚĞŶǀĂŶ
&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞůǌŝũŶŐŽĞĚǀĞƌƚƌŽƵǁĚŵĞƚŚĞƚ&ůĞǀŽƉĂƌŬ͘ĂŶŚĞƚƚƌĞŬŬĞŶǀĂŶƉĂƌĂůůĞůůĞŶŵĞƚWĂƌŬ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞůŬŽŵƚĚĞ
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŶŝĞƚŵĞĞƌŚĞůĞŵĂĂůƚŽĞ͘DĂĂƌǌĂŬĞŶĂůƐŚĞƚďĞƚƌĞŬŬĞŶǀĂŶĚĞ;ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞͿďƵƵƌƚĞŶǀĂŶĚĞ
;ƐƚĂĚƐĚĞĞůĞĐŽůŽŐĞŶͿĚŽĞŶŽŶƐǁĞůĚĞŽƌĞŶƐƉŝƚƐĞŶ͘

ZŽŶĚϮϮ͘ϭϱƵƵƌǁŽƌĚƚĚĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŐĞƐůŽƚĞŶ͘DĞƚĞĞŶĚƌĂŶŬũĞǁŽƌĚƚĞƌŶŽŐǁĂƚŶĂŐĞƉƌĂĂƚ͘




3
10

/:>'//

sZEdtKKZ/E'ϮϬϭϳsE,d^dhhZ

KŽŬĚŝƚũĂĂƌĚŽĞŶǁĞǀĞƌƐůĂŐǀĂŶϮϬϭϳŝŶĚĞǀŽƌŵǀĂŶĞĞŶďĞŬŶŽƉƚĞƚĞƌƵŐďůŝŬ͕ŐĞŬŽƉƉĞůĚĂĂŶŽŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚĞŶ͗
✓ KƉƚƌĞĚĞŶĂůƐŽŐĞŶĞŶŽƌĞŶǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬ
✓ 'ĞƌŝĐŚƚĞĞŶďĞƐĐŚĞŝĚĞŶŝŶǌĞƚǀĂŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŵŽŐĞůŝũŬŵĂŬĞŶ
✓ KƉƉĞŝůďƌĞŶŐĞŶĞŶŚŽƵĚĞŶǀĂŶƉƵďůŝĞŬƐǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ
✓ ĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽƉŽƌĚĞďƌĞŶŐĞŶĞŶŚŽƵĚĞŶ
✓ WƌŝŽƌŝƚĞŝƚϮϬϭϳ͗EĞƚǁĞƌŬǀĂŶƉĂƌŬĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĂĐƚŝǀĞƌĞŶ

ĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶϮϬϭϳ
ͲEĞƚǁĞƌŬďŽƌƌĞůŐĞďƌƵŝŬĞƌƐƉĂƌŬ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞů;ŶŽǀĞŵďĞƌͿ
EĞƚĂůƐŝŶϮϬϭϲŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞŶǁĞĞĞŶŶĞƚǁĞƌŬďŽƌƌĞůŵĞƚĚĞƌĞŐƵůŝĞƌĞŐĞďƌƵŝŬĞƌƐǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬ͘^ŝŐŶĂůĞŶĚĞůĞŶ͕
ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞǌŽƌŐĞŶƵŝƚǁŝƐƐĞůĞŶĞŶŬŝũŬĞŶǁĂƚǁĞǀŽŽƌĞůŬĂĂƌŬƵŶŶĞŶďĞƚĞŬĞŶĞŶ͘,ĞƚŐĂĂƚŽŵǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐǀĂŶ͗
&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞů&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ͕ŚĞƚ/sE;ĚŝĞƌŽŶĚůĞŝĚŝŶŐĞŶŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚŝŶŚĞƚƉĂƌŬͿ͕ǀŽůŬƐƚƵŝŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ<ůĞŝŶĂŶƚǌŝŐ͕ĚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞǀĂŶĚĞWƵƌĞDĂƌŬƚ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞ<ĂƐ͕ĚĞƐĐŽƵƚŝŶŐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞůĞŶ'ŝũƐďƌĞĐŚƚǀĂŶĞŵƐƚĞů͕ĚĞ
ďƵŝƚĞŶƐĐŚŽŽůƐĞŽƉǀĂŶŐ<ŝŶĚĞƌĐĞŶƚƌƵŵtĂƚĞƌŐƌĂĂĨƐŵĞĞƌ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚDĞƌŬĞůďĂĐŚ͕ŚĞƚǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐƉƌŽũĞĐƚZŝǀĞƌŽĨ,ĞƌďƐ͕
ĚĞsŽŐĞůǁĞƌŬŐƌŽĞƉŵƐƚĞƌĚĂŵ͕ĚĞƐĐŚŽŽůƚƵŝŶĞŶĞŶŚĞƚƐƚĂĚƐĚĞĞů͘ŝƚũĂĂƌǁĂƐĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŝŶĚŶŽǀĞŵďĞƌ͕ǁĂĂƌǁĞ
ƚĞŐĂƐƚǁĂƌĞŶďŝũǀŽůŬƐƚƵŝŶĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ<ůĞŝŶĂŶƚǌŝŐ͘tĞĚĞƌŽŵǁĂƐŚĞƚĞĞŶŶƵƚƚŝŐĞƵŝƚǁŝƐƐĞůŝŶŐĞŶǀŽŽƌĞĞŶĂĂŶƚĂůŽŽŬ
ŬĞŶŶŝƐŵĂŬŝŶŐ͘tĞǌĞƚƚĞŶĚŝƚĚŽŽƌŝŶϮϬϭϴ͘

ͲWƌŽŵŽƚŝĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶǀŽŽƌĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶƉĂƌŬ͗
tĞƐƚŽŶĚĞŶƚǁĞĞŵĂĂůďŝũĞĞŶŬƌĂĂŵŽƉĚĞWƵƌĞDĂƌŬƚĞŶŵĞƚ<ŽŶŝŶŐƐĚĂŐǌŽĂůƐĂůƚŝũĚďŝũŚĞƚƌĞĚĞǁĞŐĨĞƐƚŝǀĂů͘tĞ
proberen de kraam meer ‘gezicht’ te geven met ludieke vragen, quiz, en vragen leden met ons mee te doen bij de kraam. 

Ͳ^ĐŚŽŽŶŵĂĂŬĂĐƚŝĞƐĞŶĂŶĚĞƌĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶŚĞƚƉĂƌŬ͗
tĞƐůŽƚĞŶŽŶƐǁĞĞƌĂĂŶďŝũĚĞůĂŶĚĞůŝũŬĞƐĐŚŽŽŶŵĂĂŬĚĂŐĞŶŝŶŚĞƚǀŽŽƌͲĞŶŶĂũĂĂƌ͘
DĞƚĞĞŶŐƌŽĞƉǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐƐŶŽĞŝĚĞŶǁĞǁĞĚĞƌŽŵŝŶĚĞǁŝůŐĞŶƐƉĞĞůƚƵŝŶ͕ŽŶĚĞƌďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶ:ĂŶĚĞtŝůŐĞŶŵĂŶ͘

ͲZŽŶĚůĞŝĚŝŶŐĞŶ͗
,Ğƚ/sEŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞƌĞŐĞůŵĂƚŝŐǁĂŶĚĞůŝŶŐĞŶĚŽŽƌŚĞƚƉĂƌŬ͘/ŶĂƉƌŝůǁĂƐĞƌĞĞŶǀŽŽƌũĂĂƌƐǁĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚ'Ğƌƚ^ŶŽĞŝĞŶŝŶ
mei onder leiding van Chris Barendse en Mirjam Niemans. Zij gaven ook op 28 oktober een ‘paddenstoelenwandeling’. In
ŵĞŝǁĂƐĚĞůĞǌŝŶŐǀĂŶůĂŶĚƐĐŚĂƉƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ>ƵĐŝĂůďĞƌƐŝŶ,ƵŝǌĞ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞů͘

ĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞŶƉĂƌŬ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞů
ͲKŽŬŝŶϮϬϭϳŚĂĚĚĞŶǁĞƌĞŐĞůŵĂƚŝŐĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚĂĨĚĞůŝŶŐďĞŚĞĞƌǀĂŶŚĞƚƐƚĂĚƐĚĞĞůŽǀĞƌďĞŚĞĞƌĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶŐƌŽĞŶ
ĞƚĐ͘ŝŶŚĞƚƉĂƌŬ͘ĂƚĚŽĞŶǁĞĚŽŽƌĞĞŶƌŽŶĚĞŵĞƚĚĞĂŵďƚĞŶĂƌĞŶƚe lopen (een ‘schouw’), aandachtspunten te noteren
ĞŶĂĨƐƉƌĂŬĞŶŽǀĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͘tĞŚŽƵĚĞŶĚĞůŝũƐƚŽŽŬǀŽŽƌŽŶƐǌĞůĨďŝũĞŶŬŽŵĞŶĞƌŵĞƚƌĞŐĞůŵĂĂƚŽƉƚĞƌƵŐ͘
Ͳ,ĞƚƐƚĂĚƐĚĞĞůŚĞĞĨƚŽŶƐŐĞŵĞůĚĚĂƚǌĞŚĞƚďƌƵŐŐĞƚũĞďŝũŚĞƚŚĞƌŵŝƚĂŐĞĞŝůĂŶĚǁĞŐǁŝůĚĞŶŚĂůĞŶŝŶǀĞƌďĂŶĚŵĞƚ
ǀĂŶĚĂůŝƐŵĞďŝũĚĞŚĞƌŵŝƚĂŐĞ͘tĞŚĞďďĞŶŚŝĞƌŵĞĞŝŶŐĞƐƚĞŵĚ;ĚŝƚŚĞĞĨƚĞĞŶůĂŶŐĞǀŽŽƌŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͕ǌŝĞĞĞƌĚĞƌ
ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞǀĞŶͿŽŶĚĞƌǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞĚĂƚŚĞƚĞŝůĂŶĚĞŶĚĞŚĞƌŵŝƚĂŐĞǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞƉĂŬƚĞŶǁŝũĞƌĂůƐǀƌŝĞŶĚĞŶĞĞŶŽĨ
ƚǁĞĞŵĂĂůƉĞƌũĂĂƌŝĞƚƐŬƵŶŶĞŶŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͘/ŶƐĞƉƚĞŵďĞƌŝƐŚĞƚďƌƵŐŐĞƚũĞǁĞŐŐĞŚĂĂůĚ͘
ͲHet stadsdeel heeft ons benaderd om mee te denken over een ‘ecoͲtoilet’, vanwege de gebiedsplannen waar bewoners
ǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶŵŽĐŚƚĞŶĚŽĞŶ͘ŝĞŚĞƚŝƚĞŵŚŝĞƌŽǀĞƌŝŶĚĞǌĞŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ͘
ͲǀĞŶĂůƐŝŶŚĞƚũĂĂƌĞƌǀŽŽƌŚĞďďĞŶǁŝũǀŽŽƌŚĞƚĞǀĞŶĞŵĞŶƚǀŽŽƌĚĞĂĨƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞhǀͲŝŶƚƌĞĞǁĞĞŬŵĞƚƐƚĂĚƐĚĞĞůĞŶ
ĚĞhǀͲŝŶƚƌĞĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞŽŵƚĂĨĞůŐĞǌĞƚĞŶŽŵĚŝƚĞǀĞŶĞŵĞŶƚǀŽŽƌŚĞƚƉĂƌŬĞŶĚĞŐĞďƌƵŝŬĞƌƐŝŶŐŽĞĚĞďĂŶĞŶƚĞůĞŝĚĞŶ͘
tĞŚĞďďĞŶŽƉĚĞĚĂŐǌĞůĨ;ĞŝŶĚĂƵŐƵƐƚƵƐͿŚĞƚĞǀĞŶĞŵĞŶƚďĞǌŽĐŚƚĞŶŐĞĐŚĞĐŬƚŽĨĚĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶǌŝũŶŶĂŐĞŬŽŵĞŶ͘,ĞƚŐĂĂƚ
ŽŵĞĞŶďĞƐůŽƚĞŶĞǀĞŶĞŵĞŶƚŽƉĚĞŐƌŽƚĞƐƉĞĞůǁĞŝĚĞǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬ͕ĞŶĚƵƵƌƚĞĞŶĚĂŐŝŶĐůƵƐŝĞĨŽƉͲĞŶĂĨďŽƵǁ͘
ͲtĞŚĞďďĞŶďŝũĚĞĐĞŶƚƌĂůĞƐƚĂĚĞĞŶŽŶĚĞƌďŽƵǁĚǀŽŽƌƐƚĞůŝŶŐĞĚŝĞŶĚŽŵĞĞŶďƌƵŐŝŶŚĞƚƉĂƌŬƚĞůĂƚĞŶǀĞƌŶŽĞŵĞŶŶĂĂƌ
ůŐĂƌsŽƐ͘ĂƚǀŽŽƌƐƚĞůŝƐŐĞŚŽŶŽƌĞĞƌĚ͕ǌŝĞŚŝĞƌǀŽŽƌŽŽŬĚĞŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨǀĂŶŵĞŝϮϬϭϴ͘

ĞǀŽůŐĞŶĚĞĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶǌŝũŶŝŶϮϬϭϳŝŶŚĞƚƉĂƌŬŐĞŚŽƵĚĞŶ͗
• dŝĞŶŵĂĂůWƵƌĞDĂƌŬƚ
• KƉĞƌĂŽƉĨŝůŵĚŽĞŬ,ŽůůĂŶĚ&ĞƐƚŝǀĂů;ũƵŶŝͿ
• ĨƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞŝŶƚƌĞĞǁĞĞŬǀŽŽƌƐƚƵĚĞŶƚĞŶĂĂŶĚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚǀĂŶŵƐƚĞƌĚĂŵ;ůĂĂƚƐƚĞǀƌŝũĚĂŐǀĂŶĂƵŐƵƐƚƵƐͿ͘
/ŶϮϬϭϴŬŽŵĞŶĚĞǌĞĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶƚĞƌƵŐ͘

tĞǁĞƌŬƚĞŶŽŽŬĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌĂĐƚŝĞĨŵĞĞĂĂŶĚĞƐƚĞĚĞůŝũŬĞůŽďďǇǀŽŽƌďĞŚŽƵĚǀĂŶĚĞƉĂƌŬĞŶ͕ǀŝĂŚĞƚƐƚĞĚĞůŝũŬ
ƉĂƌŬĞŶŽǀĞƌůĞŐ͕ǌŝĞǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐŝƚĞƐ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵͬƐŝƚĞͬƉĂƌŬĞŶŽǀĞƌůĞŐͬ


4
11

/:>'///





KǀĞƌǌŝĐŚƚƐƉĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐ
^ĂůĚŽϯϭͲϭϮͲϮϬϭϲ

:ZZ<E/E'ϮϬϭϳ


ϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ZĞŶƚĞϮϬϭϲ







ϵ͘ϵϯ

<ƌƵŝƐƉŽƐƚϭϭͲϭͲϭϳ

ϰϵϬ͘Ϭϳ
ϱ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

<ƌƵŝƐƉŽƐƚϭϵͲϭϮͲϭϳ

ϳϱϬ͘ϬϬ




ŝŶĚƐĂůĚŽϯϭͲϭϮͲϮϬϭϳ

ϲ͕ϮϱϬ͘ϬϬ



,ĞƚƐĂůĚŽǀĂŶĚĞƐƉĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐŝƐŝŶϮϬϭϳŵĞƚϭ͕ϮϱϬ͕сŐĞƐƚĞŐĞŶ͘



tĞĚĞƌŽŵŝƐĞƌĚŽŽƌŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǌƵŝŶŝŐŽŵŐĞŐĂĂŶŵĞƚĚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞŐĞůĚĞŶ͘
hŝƚŐĂǀĞŶ

ĞŐƌŽŽƚ

^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ

ϭϬϬ͘ϬϬ

ĂŶŬŬŽƐƚĞŶ

ϭϱϬ͘ϬϬ

sĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ

ϯϬϬ͘ϬϬ

WƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞƐ<ƌĂĂŵŚƵƵƌ

ϲϱ͘ϬϬ

WƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞƐ&ŽůĚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ

ϭϬϬ͘ϬϬ

tĞďƐŝƚĞ

ϮϬϬ͘ϬϬ

WƌŽĚƵĐƚŝĞŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ

ϭϬϬ͘ϬϬ

sĞƌǌĞŶĚŝŶŐŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ

ϱϬ͘ϬϬ

/ŶǌĞƚǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ

ϭϬϬ͘ϬϬ

KŶǀŽŽƌǌŝĞŶ

ϮϱϬ͘ϬϬ

WƌŽũĞĐƚtŝůŐĞŶƐŶŽĞŝĞŶ

ϰϱϬ͘ϬϬ

hŝƚƐƚĂƉũĞůĞĚĞŶ

ϭϬϬ͘ϬϬ

ŽŵĞŶƉƌŽũĞĐƚ

ϮϱϬ͘ϬϬ

tĞƌŬĞůŝũŬŐĞŵĂĂŬƚĞŬŽƐƚĞŶ
ϵϭ͘ϯϰ

ϭϭϳ͘ϳϳ

ϲϯ͘ϰϬ

ϲϴ͘ϱϬ

ϴϰ͘ϱϯ

ϲϯ͘ϱϯ

ϲϳ͘ϱϬ

ϯϭ͘ϱϰ

ϰϯ͘ϵϵ

ϰϵ͘ϯϯ

ϯϮϱ͘ϭϲ

Ϯϯϰ͘ϵϭ


EĞƚǁĞƌŬ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞů ϮϱϬ͘ϬϬ

dŽƚĂĂůďĞŐƌŽŽƚ
Ϯ͕ϰϲϱ͘ϬϬ
tĞƌŬĞůŝũŬĞƵŝƚŐĂǀĞƐ




ϯϰ͘ϳϬ



ϭϮϳϲ͘ϮϬ



Ͳϭ͕Ϯϳϲ͘ϮϬ





ϭ͕ϭϴϴ͘ϴϬ sŽŽƌĚĞůŝŐ 

^ĂůĚŽ

ĞďĞŐƌŽƚŝŶŐǁŝũŬƚŽƉƚǁĞĞƉƵŶƚĞŶĂĨ͘,ĞƚƵŝƚƐƚĂƉũĞǀŽŽƌĚĞůĞĚĞŶďĞǀĂƚĚĞůĞǌŝŶŐǀĂŶ
ůďĞƌƐŽǀĞƌĚĞƚƵŝŶĞŶǀĂŶ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞů͘





ĞŬŽƐƚĞŶǀŽŽƌĚĞŶĞƚǁĞƌŬďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚǀŝĞůĞŶĚĂĂƌĞŶƚĞŐĞŶǁĞĞƌŚĞĞůĞƌŐŵĞĞ͘



ĞƚĞŵĂŬĞŶŬŽƐƚĞŶǀŽŽƌĚĞƉƌŽŵŽΖƐǌŝũŶĚŝƚũĂĂƌŶŝĞƚŐĞŵĂĂŬƚ͘ĞǁŝƐƐĞůŝŶŐǀĂŶǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ
ŚĞĞĨƚĚŝƚƉƌŽũĞĐƚǀĞƌƚƌĂĂŐĚ͘
ĞŐŝŶƐĂůĚŽďĂŬƌĞŬĞŶŝŶŐ




hŝƚŐĂǀĞŶ

:ĂŶƵĂƌŝ

ϭ

&ĞďƌƵĂƌŝ

Ϯ

DĂĂƌƚ

ϯ

Ɖƌŝů

ϰ

DĞŝ

ϱ

:ƵŶŝ

ϲ

:Ƶůŝ

ϳ

ƵŐƵƐƚƵƐ

ϴ

^ĞƉƚĞŵďĞƌ

ϵ

KŶƚǀĂŶŐƐƚĞŶ ^ĂůĚŽ

ϭϬϴ͘ϱϬ
ϳϵϴ͘ϱϱ

ͲϱϮϴ͘ϳϴ
ϯϲϯ͘ϬϬ
ϲϯϮ͘ϳϳ
Ͳϲϴ͘ϱϬ
ϰϳ͘ϱϬ
ϲϭϭ͘ϳϳ
ͲϮϯϯ͘Ϯϲ
ϭϰϬ͘ϱϬ
ϱϭϵ͘Ϭϭ
ͲϮϭϮ͘ϱϵ
ϭϬϵ͘ϬϬ
ϰϭϱ͘ϰϮ
ͲϯϲϮ͘ϱϰ
ϯϲϵ͘ϬϬ
ϰϮϭ͘ϴϴ
ͲϭϴϬ͘ϱϵ
ϯϴ͘ϱϬ
Ϯϳϵ͘ϳϵ
Ͳϴϭ͘ϰϵ
ϯϯ͘ϱϬ
Ϯϯϭ͘ϴϬ
ϯϲ͘ϬϬ
Ϯϲϳ͘ϴϬ
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KŬƚŽďĞƌ

ϭϬ

EŽǀĞŵďĞƌ

ϭϭ

ĞĐĞŵďĞƌ

ϭϮ

ŝŶĚĂĨƌĞŬĞŶŝŶŐ


Ͳϯϲ͘ϵϰ

Ͳϴϱϴ͘ϰϭ



ϰϳ͘ϱϬ
ϰϮ͘ϬϬ
ϴϵϭ͘ϱϬ
ϭϴϴ͘ϱϬ

ĞŝŶŬŽŵƐƚĞŶĞŶƵŝƚŐĂǀĞŶǀĂŶĚĞďĂŶŬǀĞƌƚŽŶĞŶĚŝƚũĂĂƌĞĞŶƐƚŝũŐŝŶŐ
ŝŶĚĞŝŶŬŽŵƐƚĞŶŝŶĚĞĐĞŵďĞƌ͘ŝƚŬǁĂŵĚŽŽƌĚĞĂĂŶŵĂŶŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞ
ŶŽŐŶŝĞƚŽŶƚǀĂŶŐĞŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞƐ










ĞŐƌŽŽƚǁĞƌĚĞŶŽŶƚǀĂŶŐƐƚĞŶƵŝƚĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞǀŽŽƌϮ͕ϭϮϱ͕с;ϮϱϬůĞĚĞŶĂĚϴ͕ϱϬͿ
/ŶƚŽƚĂĂůǁĞƌĚϮ͕ϯϭϱ͕сŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘




ϯϭϱ͘ϯϬ
ϯϮϬ͘ϯϲ
ϭ͕Ϯϭϭ͘ϴϲ
ϱϮϳ͘ϵϱ
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d/s/d/dEW>EϮϬϭϴͬϮϬϭϵsƌŝĞŶĚĞŶǀĂŶ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞů

/ŶϮϬϭϴͬϮϬϭϵǁŝůůĞŶǁĞĂůƐďĞƐƚƵƵƌĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕ĂĂŶƐůƵŝƚĞŶĚŽƉϮϬϭϳ͕ĚĞƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚůĞŐŐĞŶďŝũŚĞƚƉĂƌŬǌĞůĨ͘ŝƐĐƵƐƐŝĞƐŽƉ
ƐƚĞĚĞůŝũŬŶŝǀĞĂƵ;ǌŽĂůƐŽǀĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞďĞůĞŝĚŐƌŽĞŶ͕ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐĞŶĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶͿŽĨŽƉƐƚĂĚƐĚĞĞůŶŝǀĞĂƵ;ŽǀĞƌďĞŚĞĞƌĞŶ
ŽƉ ĚĂƚ ŶŝǀĞĂƵ ďĞƉĂĂůĚĞ ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶͿ ďůŝũǀĞŶ ǁĞ ǀŽůŐĞŶ ĞŶ ŽŶƐ ŵĞĞ ďĞŵŽĞŝĞŶ͕ ǁĂĂƌ ŚĞƚ ŽŶƐ ƉĂƌŬ ƌĂĂŬƚ͘ ,Ğƚ
'ƌŽĞŶŵĂŶŝĨĞƐƚ
ǀĂŶ
ĚĞ
ŵƐƚĞƌĚĂŵ
ƉĂƌŬͲǀƌŝĞŶĚĞŶ
ŝƐ
ĚĂĂƌďŝũ
ŽŶƐ
ŚĂŶĚǀĂƚ͕
ǌŝĞ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐŝƚĞƐ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵͬƐŝƚĞͬƉĂƌŬĞŶŽǀĞƌůĞŐͬŐƌŽĞŶŵĂŶŝĨĞƐƚ

KŶǌĞĨŽĐƵƐŝƐĚƌŝĞůĞĚŝŐ͗
✓ ĞůĂŶŐĞŶďĞŚĂƌƚŝŐŝŶŐƉĂƌŬͲŚĞƚŐƌŽĞŶĞŶĚĞĐƵůƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝĞ
✓ sƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐďŝŶĚĞŶͲŵĞƚǀƌŝĞŶĚĞŶĂĐƚŝĞĨǌŝũŶŝŶĞŶŽŵŚĞƚƉĂƌŬ
✓ EĞƚǁĞƌŬĞŶǀŽŽƌŚĞƚƉĂƌŬ–ĂůůĞĐŽŶƚĂĐƚĞŶĞŶŶĞƚǁĞƌŬĞŶďĞŶƵƚƚĞŶŝŶ͕ŽŵŚĞƚƉĂƌŬĞŶŝŶĚĞƐƚĂĚĚŝĞŚĞƚƉĂƌŬŚĞůƉĞŶ
ƉĂƌŬƚĞǌŝũŶ

EĞƚĂůƐĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶƉĂĂƌũĂƌĞŶŚĂŶƚĞƌĞŶǁĞĞĞŶĂĂŶƚĂůƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚĞŶ͗

ϭ͘ KƉƚƌĞĚĞŶĂůƐŽŐĞŶĞŶŽƌĞŶǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬ
ͲtĞůĂƚĞŶŽŶƐƌĞŐĞůŵĂƚŝŐǌŝĞŶŝŶŚĞƚƉĂƌŬĞŶŚŽƵĚĞŶĞĞŶůŽŐďŽĞŬďŝũǀĂŶǁĂƚǁĞǌŝĞŶĞŶŚŽƌĞŶ͖
ͲKŵŐŽĞĚĞŽŐĞŶĞŶŽƌĞŶƚĞǌŝũŶǁŝůůĞŶǁĞĚĞǌĞĞƌƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞŐĞďƌƵŝŬĞƌƐĞŶďĞǌŽĞŬĞƌƐǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬďĞƚĞƌůĞƌĞŶŬĞŶŶĞŶ͕
ŚĞŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞƌĞŶƚŽƚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŐĞĚƌĂŐ͘
ͲtĞǌŽƌŐĞŶǀŽŽƌĂĐƚƵĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽƉŽŶǌĞǁĞďƐŝƚĞ͕ĞǀĞŶĂůƐŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐĞŶĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ͘

Ϯ͘ /ŶǌĞƚǀĂŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŝŶŚĞƚƉĂƌŬŵŽŐĞůŝũŬŵĂŬĞŶ
tĞǀƌĂŐĞŶǀƌŝĞŶĚĞŶĞŶƐǇŵƉĂƚŚŝƐĂŶƚĞŶǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬŵĞĞƚĞĚŽĞŶŵĞƚ͗
ͲĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶĞŶŵĞƚůĞĚĞŶ͗ŵĞĞǁĞƌŬĞŶĂĂŶĞĞŶƐƚƵŬũĞŽŶĚĞƌŚŽƵĚ;ǁĞƌŬŐƌŽĞƉŚĞĞŵƚƵŝŶͿ͕ĚĞĞůŶĂŵĞĂĂŶƌŽŶĚůĞŝĚŝŶŐĞŶ
ĞŶĐƵƌƐƵƐƐĞŶ;ŵŝŶŝͲĐƵƌƐƵƐƐƚŝŶǌĞŶƉůĂŶƚĞŶͿ͕ŽĨĞĞŶĞǆĐƵƌƐŝĞƐĂŵĞŶŵĞƚůĞĚĞŶ͕ƐĐŚŽŽŶŵĂĂŬĂĐƚŝĞƐŝŶŚĞƚƉĂƌŬ͖
ͲƉƌŽŵŽƚŝĞ͕ůŽďďǇ͕ůĞĚĞŶǁĞƌǀĞŶĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŐĞǀĞŶŽǀĞƌŚĞƚƉĂƌŬ;ǌŽĂůƐŽƉŬƌĂŵĞŶͿ͘

ϯ͘ KƉƉĞŝůďƌĞŶŐĞŶĞŶŚŽƵĚĞŶǀĂŶƉƵďůŝĞŬƐǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ
ͲtĞůŽƉĞŶƚǁĞĞŵĂĂůƉĞƌũĂĂƌĞĞŶƌŽŶĚĞŵĞƚǀƌŝĞŶĚĞŶĞŶĂŵďƚĞŶĂƌĞŶǀĂŶĂĨĚĞůŝŶŐďĞŚĞĞƌĞŶŐƌŽĞŶ;ŐĞŵĞĞŶƚĞͿ͕ǁĂĂƌďŝũ
ǁĞďŝũŚŽƵĚĞŶǁĂƚĞƌĂĂŶŐĞƉĂŬƚǁŽƌĚƚĞŶǁĞƐƉƌĞŬĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞƌŽƉĂĂŶ͘tĞŐĞǀĞŶĂůƐǀƌŝĞŶĚĞŶǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬ
ŐĞǀƌĂĂŐĚĞŶŽŶŐĞǀƌĂĂŐĚĂĚǀŝĞƐŽǀĞƌŚĞƚďĞŚĞĞƌĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͘
ͲtĞŵĂŬĞŶŽŶƐƐƚĞƌŬǀŽŽƌĐŽŶĐƌĞƚĞǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚƉĂƌŬ͗ǌŽĂůƐĞĞŶƚŽŝůĞƚ;ďŝŶŶĞŶďĞƉĂĂůĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͕ǌŽĂůƐŐŽĞĚ
ďĞŚĞĞƌĞŶŐĞĞŶĞǆƚƌĂŐĞďŽƵǁĞŶͿ͕ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶǀŽŽƌŚĞƚǁĞƌĞŶǀĂŶǀĞƌŬĞĞƌƵŝƚŚĞƚƉĂƌŬĞŶƐƚŝŵƵůĞƌĞŶǀĂŶďĞǌŽĞŬĞƌƐŽŵ
ŐŽĞĚŽŵƚĞŐĂĂŶŵĞƚŚĞƚƉĂƌŬ͘

ϰ͘ ĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽƉŽƌĚĞďƌĞŶŐĞŶĞŶŚŽƵĚĞŶ
ͲtĞŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶŽŶǌĞůĞĚĞŶϮͲϯƉĞƌũĂĂƌƉĞƌŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ͕ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĞĞŶƐƉĞƌũĂĂƌĞĞŶ>sĞŶƐƚƵƌĞŶƌĞŐĞůŵĂƚŝŐĞ
ƚƵƐƐĞŶƚŝũĚƐĞŬŽƌƚĞďĞƌŝĐŚƚĞŶĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶǀŝĂĨĂĐĞďŽŽŬ͘
ͲtĞŚŽƵĚĞŶĞĞŶůĞĚĞŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞďŝũǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͘

ϱ͘ EĞƚǁĞƌŬŝŶĞŶƌŽŶĚŚĞƚƉĂƌŬ
ͲĐƚŝĞĨŚĞƚŶĞƚǁĞƌŬďŝũŚŽƵĚĞŶĞŶƵŝƚďƌĞŝĚĞŶ͗ǌŽǁĞůŵĞƚĚĞƉĂƌŬĞŶĞŶŐƌŽĞŶͲŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐǀĂŶKŽƐƚ͕ĂůƐƐƚĞĚĞůŝũŬ͘
Ͳ/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐŝŶŽŶǌĞEŝĞƵǁƐďƌŝĞĨǁĂĂƌǁĞŵĞŶƐĞŶĞƌƵŝƚůŝĐŚƚĞŶĚŝĞĂĐƚŝĞĨǌŝũŶŝŶŚĞƚƉĂƌŬĞŶĚĞĚĂŐĞůŝũŬƐĞŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͘
ͲĞŶƐƉĞƌũĂĂƌĞĞŶŶĞƚǁĞƌŬďŽƌƌĞůǀŽŽƌĂůůĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐĚŝĞŝĞƚƐŝŶŚĞƚƉĂƌŬĚŽĞŶ͕ŝŶĐůƵƐŝĞĨŚĞƚƐƚĂĚƐĚĞĞů͘tĞǀƌĂŐĞŶĂůůĞŶ
ǁĂƚǌŝũǌŝĞŶŝŶŚĞƚƉĂƌŬĞŶǁĂƚǁŝũĚĂĂƌĂĂŶďŝũŬƵŶŶĞŶĚƌĂŐĞŶ͘

ǆƚƌĂĂĂŶĚĂĐŚƚŝŶϮϬϭϴͬϮϬϭϵǀŽŽƌ͗
ϲ͘ tĂŬĞŶǀŽŽƌƉĂƐƐĞŶĚďĞŚĞĞƌͬŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐƉĂƌŬ
/ŶĚĞŽǀĞƌŐĂŶŐǀĂŶƚĂŬĞŶĐ͘Ƌ͘ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞĚĞŶĚŝĞŶĂĂƌĚĞĐĞŶƚƌĂůĞƐƚĂĚŐĂĂŶ͕ĚƌĂŐĞŶǁĞǌŽƌŐǀŽŽƌŐŽĞĚďĞŚĞĞƌĞŶ
ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ŝŶĚĞǌŝŶǀĂŶĞĐŽůŽŐŝƐĐŚĞŶǀŽůŐĞŶƐĚĞďĞĚŽĞůŝŶŐͬŽƉǌĞƚǀĂŶŚĞƚƉĂƌŬ͘tĞǌŽĞŬĞŶƐƚĂĚƐĚĞĞůĞŶŽŽŬĚĞ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞĚŝĞŶƐƚĞŶŚŝĞƌĂĐƚŝĞĨǀŽŽƌŽƉĞŶǌŽĞŬĞŶŽŽŬĂŶĚĞƌĞƉĂƌŬǀƌŝĞŶĚĞŶŚŝĞƌǀŽŽƌŽƉ͘

<ŽƐƚĞŶ
/ŶĚĞďĞŐƌŽƚŝŶŐϮϬϭϴŶĞŵĞŶǁĞǀŽŽƌŚĞƚďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞŽŶĚĞƌŵĞĞƌĚĞǌĞƉŽƐƚĞŶŽƉ͗
ͲǀŝƐŝƚĞŬĂĂƌƚũĞƐǀŽŽƌĚĞďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶĞ͘Ă͘ƉƌŽŵŽƚŝĞŵŝĚĚĞůĞŶ͕
ͲdͲƐŚŝƌƚƐŵĞƚŽŶƐůŽŐŽĞƚĐ͘ĞƌŽƉŽŵďŝũĂĐƚŝĞƐƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘
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/:>'s


hŝƚŐĂǀĞŶ






^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ
ĂŶŬŬŽƐƚĞŶ
sĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ
WƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞƐ<ƌĂĂŵŚƵƵƌ
WƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞƐ&ŽůĚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ
tĞďƐŝƚĞ
WƌŽĚƵĐƚŝĞŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ
sĞƌǌĞŶĚŝŶŐŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ
/ŶǌĞƚǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ
KŶĚĞƌŚŽƵĚŬƌƵŝĚĞŶƚƵŝŶ
KŶǀŽŽƌǌŝĞŶ
WƌŽũĞĐƚŚĞƌƐƚĞůtŝůŐĞŶƚƵŝŶ
hŝƚƐƚĂƉũĞůĞĚĞŶ
ŽŵĞŶƉƌŽũĞĐƚ
EĞƚǁĞƌŬ&ƌĂŶŬĞŶĚĂĞů
>ĞĚĞŶƉƌĞƐĞŶƚũĞƐ



dŽƚĂĂů
ŽŶƚƌŝďƵƚŝĞ
dĞŬŽƌƚϮϬϭϴ

'ZKd/E'ϮϬϭϴ

ĞŐƌŽŽƚ


 

ϭϬϬ͘ϬϬ
ϭϳϱ͘ϬϬ
ϯϬϬ͘ϬϬ
ϳϱ͘ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬ
ϱϬ͘ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬ
ϱϲϬ͘ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬ
ϯϰϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϮϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϮϬϬ͘ϬϬ
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