Jaarverslag 2015 Vrienden van Het Park Stichting
Naam van de instelling: Vrienden van Het Park Stichting, gevestigd te Rotterdam
RSIN/fiscaal nummer: 8540.13.568
Kamer van Koophandel te Rotterdam: 60681624
Contactgegevens: Ernest Groosmanplein 30, 3071 MN Rotterdam;
info@vriendenvanhetpark.nl
Website: www.vriendenvanhetpark.nl
Beleidsplan: De stichting heeft ten doel het streven naar welzijn en welbevinden van mensen
door het bevorderen van instandhouding, goed beheer en (mogelijkheden tot)
onbekommerd gebruik van Het Park. Met Het Park wordt bedoeld het Museumpark en Het
Park aan de Maas. De stichting tracht dit te bereiken door het leggen en onderhouden van
contact en samenwerking met derden voor zover dat voor de stichting zinvol kan zijn. De
stichting beoogt niet het behalen van winst. De bestuurders ontvangen voor hun
werkzaamheden geen beloning.
Bestuur samenstelling: Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een
penningmeester en een secretaris.
Jaarverslag 2015: In 2015 waren als voorzitter, de heer H. Ophuis, als penningmeester de
heer L. de Boer en als secretaris tot 15 juni mevrouw G. ten Cate, sinds 16 juni de heer C.
Bonnet. Het bestuur is ten minste 10 maal op ad hoc basis voor overleg bijeen gekomen.
Naast de gebruikelijke agenda punten werden de volgende onderwerpen besproken:
ontwerp en realisatie van kinderspeelplaats “De Verloren Parel” in Het Park; ontwerp en
realisatie van de “parken knoop” (dwz de verbetering van de verbinding tussen Het Park en
het Museumpark aan de Westzeedijk); het voornemen tot en vaststellen van het
bestemmingsplan Collectiegebouw in het Museumpark. De stichting heeft tegen het
bestemmingsplan haar zienswijze ingebracht en heeft haar bezwaar tegen het
bestemmingsplan bij de Raad van State voorbereid. Voor het opstellen van haar bezwaar is
een jurist ingehuurd. Mede dank zij de inzet van de stichting zijn de realisatie van de
kinderspeelplaats en de verbinding tussen beide parken inmiddels gerealiseerd.
Vooruitzicht voor 2016: De bezwaarprocedure bij de Raad van State zal de nodige aandacht
vragen van het bestuur. Uit eigen gelederen zal er een web-manager aangetrokken worden,
ANBI status zal worden aangevraagd, verdere aandacht zal uitgaan de voortgang uitvoering
masterplan voor Het Park, het gebruik van de opstallen in Het Park en de planvorming voor
de vergroening van de omgeving van het Museumpark.
Het bestuur signaleert dat de aandacht van de gemeente naar het verbeteren van beide
parken hapert.
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De financiële verantwoording:
resultaten rekening 2015
baten
donaties

1.915,00

lasten
oprichtingskosten

924,00

bank en administratie kosten

154,52

juridische kosten

3.639,50

resultaat

-2.803,02

balans

31-12-2014

31-12-2015

activa
bankrekening
totaal

activa

182,47

18,95

182,47

18,95

passiva
eigen vermogen
lening
totaal

passiva

182,47

-2.620,55

0

2.639,50

182,47

18,95
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