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Beleidsplan 2015-2020 Vereniging Vrienden van het Flevopark

De Vereniging Vrienden van het Flevopark  (VVF) is in 2014 opgericht. In januari 2014 zijn de statuten 

vastgesteld. De Vereniging staat geregistreerd bij de KvK onder nr. 60158247. Op 20 februari 2015 zijn de 

statuten opgenomen in een notariële acte. 

De vereniging stelt zich ten doel:

a. Het bevorderen van het leefmilieu in Amsterdam, waarbij zij zich in het bijzonder richt op versterken en 

behouden van de bijzondere waarden van het Flevopark en omgeving in Amsterdam-Oost. 

b. het bevorderen van een goed beheer, inrichting en onderhoud van het park evenals een passend en 

evenwichtig gebruik van het park en de directe omgeving. 

c. het behouden en verbeteren/versterken van het natuurlijk en historisch karakter van het gebied 

Flevopark in al zijn facetten. 

Inleiding

Het Flevopark is een prachtig natuurlijk park in Amsterdam-Oost. Het ligt aan de rand van de Indische Buurt,

tussen de Joodse Begraafplaats en het Nieuwe Diep. Deze oude begraafplaats, het Flevoparkbad en het 

terrein van Jeugdland+tennisclub maken ecologisch gezien (en ook gevoelsmatig) deel uit van het 

Flevopark. Wij zien het park en omgeving als een samenhangend geheel van groen en water. De Vrienden 

richten zich op het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Flevopark en omgeving in 

Amsterdam-Oost. We zijn ervan overtuigd dat je als stadsbewoner dichtbij waar je woont rust en 

natuurlijkheid moet kunnen ervaren als contrast met de drukke stad. Het Flevopark is daar bij uitstek dé 

plek voor. 

Belangrijk vinden we ook het behoud van het park als historisch en cultureel erfgoed, en de sociale- en 

buurtfunctie van het park. We zien het park als een plek waar kleinschalige evenementen en activiteiten 

kunnen plaatsvinden die passen bij de schaal en het natuurlijke karakter van het park. 

De Vereniging Vrienden van het Flevopark wil ook plannen maken om het natuurlijk karakter van het park te

versterken. En we praten mee over het beheer van het park. We reageren op (voorgenomen) ingrepen in 

het park en worden door het stadsdeel dat het park in beheer heeft, steeds meer benaderd vanwege onze 

kennis van en betrokkenheid bij het park. Ook particulieren en organisaties die iets over het park willen 

weten of er iets in willen organiseren, weten ons steeds beter te vinden. In onze activiteiten en 

belangenbehartiging staat centraal het park  (nog) mooier te maken, er voor te zorgen  dat nog meer vogels 

en andere dieren in het park komen, en een goede afweging te maken welke activiteiten wel en niet in het 

park passen. 

De VVF heeft op dit moment (februari 2016) 160 leden.
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Actiepunten 2015 – 2020 

• het verder uitbouwen van de Vereniging door leden te werven en hen op de hoogte te houden 

d.m.v. leden-nieuwsbrieven en de website

• optreden als de ogen & oren van het park 

> signaleringsfunctie t.a.v. eventuele ongewenste ontwikkelingen in het park

• uitbouwen van een netwerk van organisaties die direct met het park te maken hebben 

• belangenbehartiging 

> invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente, overleg met gemeente, lobbyen met 

beleidsmakers, samenwerken met verwante organisaties (Parkenoverleg Amsterdam, IVN), indien 

nodig het voeren van rechtsgedingen om essentiële waarden van het Flevopark te beschermen.   

• afspraken maken met het stadsdeel/ beheerders van het park over de formele rol van de Vrienden 

bij beheer en ontwikkeling van het park 

• het geven van voorlichting  d.m.v. excursies, rondleidingen, website, Facebook, stands in de buurt 

etc.  

• het stimuleren van en meedoen aan acties t.b.v. schoonmaak en onderhoud van het park 

• het ontwikkelen van nieuwe natuurvoorzieningen die de ecologie en natuurlijkheid van het park 

bevorderen (zoals nestmogelijkheden voor vogels) 

• plannen te ontwikkelen en tot uitvoer brengen voor de viering van het 85-jarig bestaan van het 

Flevopark (2016)

Verantwoording en communicatie

Het bestuur leg jaarlijks verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering aan de hand van schriftelijke 

rapportages, jaarstukken en financiële gegevens, die per Leden-nieuwsbrief (e-mail, en post voor diegenen 

die geen e-mail hebben) worden verzonden. 

Daarnaast zijn de websites www.flevopark.nl en www.vriendenvanhetflevopark.nl een belangrijkse 

informatiebron, niet alleen voor leden, ook voor de buitenwereld. Het account bij Facebook 

(https://www.facebook.com/VriendenVanHetFlevopark) gaat in op actuele zaken, zoals het melden van 

rondleidingen, van actuele politieke ontwikkelingen die met het park te maken hebben, van actuele 

natuurwaarnemingen en van activiteiten in en m.b.t. het Flevopark. Daarnaast is er regelmatig nieuw 

promotiemateriaal nodig voor met name het presenteren van de Vrienden in stands tijdens 

buurtmanifesties e.d. of tijdens eventuele acties of demonstraties georganiseerd door de VVF. 

 

Fondsenwerving en beheer middelen

Voor veel van deze activiteiten zijn uiteraard middelen nodig. Afgezien van een eenmalige startsubsidie van 

het stadsdeel Oost in 2014, krijgt VVF geld binnen via contributies en giften. De contributie is laag, maar 

veel leden geven elk jaar wat extra's bovenop het basis-bedrag. Wanneer speciale steunacties nodig zijn 

organiseert de VVF fondsenwervingsacties, zoals voor kosten van gerechtelijke procedures. 

De VVF beheert haar fondsen op een spaarrekening van ASN. Voor ASN is bewust gekozen i.v.m. de sociale 

aspecten en milieuvriendelijke doelstellingen van deze bank. 

Het beheerde vermogen staat volledig ten dienste van de Vereniging Vrienden van het Flevopark en haar 

activiteiten en doelstellingen. 


