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Concept notulen
Aanwezig : Yvon Koopman LN 109-c4, Leny Berkvens TL 100, Julia Snikkers PE 13, Marja Klink TL 102,
Leo Kroon TL 102, Jan van Kleeff LN 149-24, Leo Thijssen TL 8, Anke Bodewes RB 6, Anne van Dijk TL 66a,
Judith Rietveld RB 9, Jolande Bosch LN 57, Fred van de Griendt LN 193-c, Petra van der Ham LN 193-c,
Rien Ouwerkerk WV 4a, Jan Bostelaar HZ 6, Frank Holsmuller PE 19, Rogier Brans TL 86, Luud Kuijpers KH
14, Cock Janse v.d. Arend KH 4, Huib Sneep TL 58, Riet Zuiderweg TL 92.
De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten in Kindercentrum de Plantage waar
we wederom de gastvrijheid genieten om te mogen vergaderen.
De notulen van de vorige ALV d.d. 9.11.2016 worden vastgesteld.
Het bestuur van onze vereniging bestaat momenteel uit 4 personen t.w. Huib Sneep (voorzitter), Rogier
Brans (penningmeester), Judith Rietveld en Riet Zuiderweg (secretaris). Jolande Bosch heeft haar
bestuursfunktie neergelegd om naast het actualiseren van de website en multimedia, ook de vormgeving
van de Plantagekrant voor haar rekening te kunnen nemen. De Finanseurs die nu de penningmeester om
niet gaan ondersteunen door uitvoerende taken voor hem te doen, willen na de zomer mogelijk ook
gaan participeren in het bestuur in de persoon van Paul Heuker.
De Plantagekrant kwam onverwachts zonder redactie te zitten. Een bewonersvereniging zonder krant is
geen optie ; laat staan in dit jubileumjaar. Op initiatief van Julia is er nu een pop-up redactie gevormd die
dit jaar een paar bijzondere Plantagekranten wil uitbrengen. Hopelijk ontstaat uit deze groep
enthousiastelingen weer een nieuwe redactie voor na 2017.
Hanging baskets en parkwerk.
De toezeggingen van bedrijven in onze buurt om het hanging-basketproject financieël te ondersteunen
zijn inmiddels binnen. Het werven van steun door de bewoners gaat de komende weken gebeuren. De
commissie gaat ervan uit dat het ook dit jaar weer zal lukken om de buurt op te fleuren met mooie
plantenbakken.
Op 1 april is er weer met het parkwerk door de bewoners gestart. Het grind op de paden werd
aangevuld en de bijenstroken werden klaargemaakt om later te worden ingezaaid.
Evenementen in het kader van 250 jaar Plantage.
*Proef! De Plantage op 10 en 11 juni. Het belooft een feestelijk festival te worden met muziek,
foodtrucks, spelletjes en veel gezelligheid. Op zaterdag zal het poëziefestival, een initiatief van de
bibliotheek en vluchtelingenwerk, ook deel uitmaken van Proef!. Aan de zijkanten van het amfitheater
komen grote banners te hangen met historische foto’s van het park en directe omgeving. De historische
vereniging gaat een tentoonstelling inrichten over 250 jaar Plantage. De opening daarvan is op 6 mei a.s.
Tijdens Proef! is de Plantage deels ook het decor van een interactieve theaterroute . Begin-en eindpunt
ligt in het park en voert over de Buitenhaven naar en door de Gorzen. De acteurs, zangers en musici zijn
allemaal buurtbewoners. De voorbereidingen voor dit alles zijn in volle gang.
*Nacht van het Park op zaterdag 2 september. Er heeft zich een groep gevormd die hier de schouders
onder wil zetten. De plannen zijn nu nog niet uitgewerkt maar naast het thema licht, is de historie een
grote inspiratiebron. De Nacht van het Park zal enerzijds een cultureel karakter krijgen maar daarnaast
wordt het ook een feest voor iedereen in de buurt.

*K.Bouterfestival 12 t/m 15 oktober. Rien, de geestelijk vader van dit festival presenteert al een grote
banner met de aankondiging van dit kabouterfeest en het logo. De verhaallijn van dit festival is dat
kabouters vanuit alle windstreken na 250 jaar een reünie houden in de Plantage. Er is al veel werk verzet
met het schilderen en aankleden van de kabouters. Voor de zomervakantie worden de scholen benaderd
zodat m.n. de laagste klassen ook met dit thema aan de gang kunnen gaan en evt. een bezoek gaan
brengen aan de kabouters in het park.
*Een paardenkastanje, een nazaat van de Amsterdamse Anne Frankboom, zal eind van dit jaar als
herdenkingsboom van 250 jaar Plantage een plaatsje krijgen in het park.
Financieel verslag 2016 .
De kascommissie in de persoon van Cock Janse heeft alles nagelopen en goed bevonden en stelt
derhalve de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid in
2016. De vergadering stemt hiermee in.
Rondvraag.
*Rogier denkt dat het aardig zou zijn wanneer er na het jubileumjaar iets blijvends in de Plantage zou zijn
dat terugverwijst naar dit bijzondere jaar. Misschien een kunstwerk ? Mogelijk iets van glas vanwege de
Glasfabriek die binnenkort de deuren sluit ? Andere ideeën zijn welkom bij het bestuur.
*Jan, lid van de werkgroep K.Bouterfestival , zegt dat er naast alle plannen van Rien ook nog ruimte is
voor inbreng van anderen. Te denken valt aan een speurtocht of spelletjes. Voorstellen melden bij Jan.
* Het beeld Antipode van Lon Pennock wordt deze zomer uitgeleend om opgenomen te worden in de
buitenbeeldenroute Art Zuid in Amsterdam. Als tegenprestatie komt er een aparte rondleiding over de
expositie voor de Plantagebewoners. Nader bericht volgt.

