Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van de “Vrienden van Frankendael”,
op de avond van 14 mei 2019. Plaats: het koetshuis van Huize Frankendael
(1) Opening en mededelingen
Voorzitter Marion van der Bliek opent de vergadering met een woord van welkom aan de 25
aanwezige leden. Zij stelt de andere leden van het bestuur voor: Harry Arts (penningmeester), Viktor
Luttikholt, Jacqueline Rijken en Joris van Rossum.
De voorzitter vraag of er nog mededelingen zijn:
• C. Barendse meldt dat hij graag een lijst heeft van nog te bestellen bomen die misschien ook op de
verlanglijst staan van de vereniging.
Het bestuur komt hier bij dhr. Barendse op terug, zou graag meedenken over zo’n lijst.
• J. Dijk vraagt of de vereniging een secretaris heeft.
Bestuur: er is een voorzitter en penningmeester; de secretaristaken zijn verdeeld over de bestuursleden.
• P. Staal vraagt hoe het zit met toiletgelegenheid in het park.
Bestuur: vanaf het voorjaar tot het najaar is er een mobiele koffietent met toilet; daarnaast zijn toiletten
in de aanwezige horeca. Zie ook de verantwoording van 2018 hieronder.
(2) Het verslag van de vorige ledenvergadering (28 mei 2018) wordt zonder opmerkingen
ongewijzigd vastgesteld.
(3a) Verantwoording van de activiteiten in 2018. De voorzitter licht een aantal activiteiten toe, zoals
het activeren van het netwerk in het park en de vereniging. We hebben een netwerkborrel gebruikers
park georganiseerd, waarmee we de contacten in het park aanhalen. Op o.a. Koningsdag hielden we
ledenwerfacties & informeerden we het publiek. We zijn dit jaar gestart met de werkgroep heemtuin.
Nieuwe ontwikkelingen: we hebben ons bezig gehouden met het haalbaarheidsonderzoek eco-toilet in
park en we hebben de plannen van de nieuwe eigenaar van het KPN-gebouw op de voet gevolgd. We
organiseerden samen met het stadsdeel en de familie van Elgar Vos een bijeenkomst ter ere van de
benoeming van de “Elgar Vos brug”. Eerder had de vereniging deze benoeming van de brug
aangevraagd bij de gemeente. Het bestuur heeft een bezoek gebracht aan houten pop uit de 19de eeuw
die oorspronkelijk thuishoorde in de hermitage in het park. De pop is ondergebracht in het depot van
het Amsterdam museum. De hermitage en het eiland zijn op verzoek van de vereniging
schoongemaakt, gerepareerd en weer beplant. Als alle beplanting tot bloei is getrokken willen we
vanuit de vereniging er te zijner tijd een rondleiding organiseren. Tenslotte: we hebben als vrienden
van het park met twee groepen meegedaan aan de landelijke actie “Nacht van de nacht”, wat uitgaat
van Platform tegen Lichthinder.
Er waren geen vragen naar aanleiding van de verantwoording over 2018. Overigens staat er een
beknopt jaarverslag op onze website: www.vriendenvanfrankendael.nl
(3b) De rekening 2018 wordt goedgekeurd, conform advies van de kascommissie. De vergadering
dechargeert de penningmeester voor het jaar 2018.
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2019. De begroting is verkort. De post
voorzien is groter; deze zal worden gespecificeerd. We hebben per mei 2019 325 leden.
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In 2020 bestaat de vereniging 30 jaar, daarvoor is 4000 euro gereserveerd. We hopen nog een bijdrage
van het stadsdeel te ontvangen en andere extra giften voor het maken van een
‘bewaarnummer/tijdschrift’ over het park en de Vrienden.
Reacties vanuit de vergadering:
• J. Rolf merkt op dat behalve mail, website of facebook, de Nextdoor app ook een leuk medium is
om met leden te communiceren of bezigheden rond het park.
• H. van Leeuwen merkt op dat de post voor het bomenproject in ere wordt gehouden. Hij is bereid
trekker te zijn van een bomenborden project.
• P. Gillot merkt op dat hij graag de inkomsten van de contributies ziet in de lijst van bedragen.
De begroting wordt vastgesteld, met medeneming van het zichtbaar maken van de inkomsten van
contributies.
(3c) Herbenoeming kascommissie: Lysander van der Sluis en Tom Bouma zijn voor het volgend jaar
herbenoemd.
(3d) Het bestuur licht het activiteitenplan 2019/2020 toe:
- Optreden als ogen en oren van het park. Zichtbaar, monitoren (logboek), contact met
gebruikers park, actuele informatie op website.
- Inzet van vrijwilligers in het park mogelijk maken. Vrienden en sympathisanten van het park
uitnodigen tot activiteiten (heemtuinwerkgroep e.a. klussen in het park) en promotie (kraam op
markten e.a.).
- Op peil brengen en houden van publieksvoorzieningen. Regulier overleg met gemeente, actief
bijhouden. Concrete verbeteringen voorstellen.
- De vereniging op orde brengen en houden. Contact met leden & informeren (alv,
nieuwsbrieven, facebook).
- Netwerk in en rond het park. Bijhouden en uitbreiden netwerk, ook stedelijk. Jaarlijkse
netwerkborrel met organisaties in het park.
- Waken voor passend beheer/inrichting park: wat het afgelopen jaar speelt is de overgang van
het beheer van het groen van het stadsdeel naar de centrale stad, met gevolgen voor de
contacten en zorg om de borging van kennis over het park.
• C. Barendse merkt op dat vooral ecologisch beheer van het park van belang is en een
‘genuanceerd’ groenbeheer.
• Suggestie voor een toilet in het park: het neerzetten van een ‘Dixie’.
Bestuur: de optie van een Dixie is uitgezocht in het kader van het haalbaarheidsonderzoek naar een
toilet in park Frankendael. Het heeft niet onze voorkeur aangezien ook hier beheer plaats moet vinden
(in andere parken zien we vaak defecte Dixies staan met afval eromheen), los van de weinig fraaie
uitstraling. Indien u hier meer over wilt weten, kunt u het rapport bij ons opvragen.
(4) De bestuursleden zijn voor een jaar herbenoemd.
(5) Ontwikkelingen park
• De nieuwe eigenaar AHAM van het KPN gebouw wil huurwoningen in het gebouw realiseren,
met twee extra verdiepingen erop. Het bestuur is positief dat het gebouw een keer opgeknapt
wordt. Over de twee verdiepingen heeft het bestuur vragen: hoe gaat het eruit zien vanuit het park,
wat is het effect op het park? Wat betekenen deze woningen voor het tot nu toe door groen
omzomde park? Aan de zijde van de Hugo de Vrieslaan is nu een hoge woontoren gerealiseerd,
wat de groen omzoomde rand onderbreekt. Dat is erg jammer en we willen dit elders zien te
voorkomen. Marion van der Bliek en Jacqueline Rijken hebben de architect gesproken. Marion
geeft aan hoe dat gesprek en erna verliep. De architect blijft bij zijn plan. We blijven als bestuur dit
plan volgen en houden u op de hoogte.
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Het bestuur zou op termijn de natuurspeeltuin willen uitbreiden, mogelijk tot een natuurspeelbos
en vraagt de leden hoe zij hierin staan. De natuurspeeltuin oogt nu wat verwaarloosd; de
speeltoestellen zijn weggehaald omdat ze opgebruikt zijn en er komt op korte termijn niets voor
terug, zodat het terrein wat wilder kan worden.
De vrienden gaan inventariseren wat de bomen kapaanvraag van 1796 bomen in Amsterdam
voor gevolgen heeft voor de bomen in park Frankendael.

(6) Rondvraag
• P. Gillot vraagt of grote bereklauwen weggehaald worden, de gewone (kleine) bereklauw is minder
prik gevaarlijk.
Reactie C. Barendse: De grote berenklauwen worden door hem c.q. de collega’s eigenhandig in geheel
Oost weggehaald. De kleine berenklauwen blijven gewoon staan.
• J. Dijk nodigt ons uit om 6 juli langskomen bij het Darwin plantsoen.
Pauze
Lezing “Vogels in de stad en het park”
De heer Jip Louwe Kooijmans vertelt ons over vogels in de stad en in park Frankendael.
Hij is werkzaam bij de vogelbescherming en is buurtgenoot.
Zie ook: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?auteur=1086
Rond 22.15 uur wordt de vergadering gesloten. Met een drankje wordt er nog wat nagepraat.
Aanwezigen op de ALV 14 mei 2019
Paul Staal
Lysander van der Sluis
Viktor Luttikholt (bestuur)
Marga van Seventer
Vital van Looveren
Johnny Rolf
Henk van Leeuwen
Pim Gillet
Annelies Licht
Jan Dijk
Jaap Kamerling
Tinie Pinkster
Erna Hartogensis
Janneke Hollander
Ineke de Graaf
Monieke Boonstoppel
Kees de Heus
Saar-Ine van Fulpen
Graham Griffith
Paul Schroth
Chris Barendse
Joris van Rossum (bestuur)
Jacqueline Rijken (bestuur)
Harry Arts (bestuur)
Marion van der Bliek (bestuur)
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