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Vereniging Vrienden van het Oosterpark 
   
 
 
Jaarverslag 2021 
 
In 2021 zijn de activiteiten van de Vrienden van het Oosterpark als gevolg van de vele beperkende 
maatregelen door de Covid-19 pandemie grotendeels stil komen te liggen. 29 september ’21 werd 
een ledenvergadering gehouden, waarna het aangevulde bestuur een herstart heeft gemaakt. 
 
Doelen  
 
De vereniging Vrienden van het Oosterpark stelt zich ten doel: 
a.    Het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Oosterpark te Amsterdam, 
waaronder: 
-      het belang van rust en natuur in de drukke stad; 
-      de sociale- en buurtfunctie van het park; 
-      het park als historisch en cultureel erfgoed; 
-      het park als een, voor iedereen toegankelijke, openbare plek voor activiteiten of  

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

evenwichtig gebruik van het park en de directe omgeving. 
 
Beheer Oosterpark 
 
In 2021 vonden er geen grote festivals in het park plaats. Het werd druk gebruikt door recreanten, bij 
mooi weer tot laat in de avond. Er vond wel klein onderhoud plaats, maar aan de grote problemen 
zoals de wateroverlast, de slechte toestand van de weides en het zuidelijk wandelpad werd niets 
gedaan. Ook kwamen er nog steeds geen nieuwe bomen in de plaats van de laatste jaren gekapte 
bomen. 
De brief over deze en andere problemen bij het beheer van het park die het bestuur van de Vrienden 
van het Oosterpark in januari 2020 (!) aan het stadsdeelbestuur stuurde, werd ook in 2021 niet 
beantwoord. 
 
In het najaar heeft het bestuur een begin gemaakt met het weer op gang krijgen van de contacten 
met de voor het beheer verantwoordelijke ambtenaren. Er werd kennisgemaakt met de inmiddels 
benoemde parkconciërge. 
 
Wat betreft het contact met de politieke bestuurders besloot het bestuur zich te richten op de in 
maart 2022 nieuw te kiezen stadsdeelcommissie en het daarna te benoemen nieuwe dagelijks 
bestuur van het stadsdeel. 
 
Vereniging 
 
Op 29 september 2021 is een redelijk  bezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De 
jaarverslagen over 2019 en 2020 en de begroting voor 2022 werden vastgesteld. Verder werd er  
gesproken over de niet te beste conditie waarin het park zich bevindt en over de overlast die 
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parkbezoekers in de zomer ’s avonds veroorzaakten en wat de Vrienden daar aan zouden kunnen 
doen.  
 
 
Bernard Neuhaus, de secretaris van het bestuur, trad na zeven jaar bestuurslidmaatschap af. Bernard 
werd bedankt voor de vele werkzaamheden die hij voor de vereniging heeft verricht. Bert Mentink en 
Frits Wegenwijs, beiden al eerder bestuurslid geweest, werden als bestuurslid benoemd. 
 
Eind 2021 had de vereniging 94 leden. 
  
 
Bestuur  
 
Het bestuur was eind 2021 als volgt samengesteld: 
 
Erie Schooneveldt-Kramer: penningmeester vanaf april 2013. 
Frank Köhler: voorzitter vanaf juni 2014. 
Bert Mentink: secretaris, bestuurslid vanaf september 2021.  
Frits Wegenwijs, bestuurslid vanaf september 2021. 
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