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Geef om het Vondelpark

Stichting Hart voor het Vondelpark - vondelpark.com

Welkom in het Vondelpark

U kent het Vondelpark als geen ander. U fietst er doorheen,
u laat er uw hond uit of u pakt er een terrasje als de eerste
zonnestralen zich in het voorjaar laten zien. Samen met miljoenen anderen die elk jaar dit beroemdste park van Nederland bezoeken om te ontspannen, te sporten, te picknicken of
te genieten van een van de vele evenementen. En voor velen
van u liggen in dit park mooie herinneringen. Stichting Hart
voor het Vondelpark wil dat ook toekomstige generaties van
dit bijzondere park kunnen genieten, net zoals u dat doet.
Het Vondelpark werd vanaf 1864 aangelegd om ‘de volksgezondheid te bevorderen’. Het beheer wordt uitgevoerd door
de gemeente Amsterdam, maar die kan dit niet alleen. Daarom
heeft een groep bevlogen vrijwilligers in 1996 Stichting Hart
voor het Vondelpark opgericht, die zich inzet voor behoud en
verbetering van dit ruim 150 jaar oude monumentale erfgoed.
Met Prins Maurits van Oranje als beschermheer spant de
stichting zich in om het prachtige historische park in een
goede conditie te houden. Dat doen we samen met vele vrijwilligers en door geld in te zamelen voor het onderhoud via de
verkoop van bankjes, rozenperken en Vondelpark souvenirs.

Wij kunnen uw steun goed gebruiken

Dankzij de inzet van Stichting Hart voor het Vondelpark zijn de afgelopen jaren vele
oude bankjes in het park vervangen door nieuwe en wordt het Rosarium in oude glorie
hersteld. Daarnaast beheren we sinds 2016 het Vondelpark Informatie Punt waar we
bewoners en bezoekers informeren over alles wat er te doen, te zien en te beleven is
in het park.
We hebben al veel gedaan, maar er is meer te doen. U kunt ons daarbij op verschillende
manieren ondersteunen. Door het adopteren van een parkbank of een rozenperk, of door
u in te zetten als vrijwilliger.

Uw eigen parkbank

Heeft u iets te vieren, zoals een verjaardag, geboorte, huwelijk of jubileum?
Of wilt u stilstaan bij het overlijden van een dierbare? Dan is de adoptie van een parkbank in het Vondelpark wellicht een prachtige manier om dit te doen.
Met de adoptie blijft uw naam veertig jaar lang aan een bankje verbonden.
Op de parkbank wordt een bronzen plaatje bevestigd met naam, datum, bedrijfslogo
of andere gewenste tekst. Als particulier kunt u een parkbank adopteren voor € 3000.
Bedrijven kunnen zich voor € 5000 over een bankje ontfermen. Wij zoeken graag met u
mee om een mooie plek in het park te vinden.

Uw eigen rozenperk

Het Rosarium was vanaf 1936 de grootste rozentuin van Amsterdam en werd in 1958
opnieuw aangelegd in de vorm die we nu kennen. Het Rosarium is met zijn vele bijzondere
rozen het bloeiende hart van het Vondelpark. Onze vrijwilligers zijn vrijwel dagelijks in
de weer om de ruim zestig rozenperken te verzorgen. U kunt dit ondersteunen door een
rozenperk voor vijf jaar te adopteren. Hiermee helpt u niet alleen het Rosarium, maar
kunt u ook op een betekenisvolle manier een bijzondere gebeurtenis markeren.
Het door u gekozen rozenperk krijgt een bronzen plaatje met naam, datum, bedrijfslogo
of andere gewenste tekst. U kunt de dagelijkse zorg hiervoor ondersteunen met een
bijdrage van € 3000 (particulieren) of € 5000 (bedrijven) voor vijf jaar of een bijdrage van
€ 1000 per jaar gedurende respectievelijk drie of vijf jaar.

Vondel park

Uw inzet als vrijwilliger

Heeft u hart voor het Vondelpark? Kom ons helpen. Wij kunnen uw inzet en enthousiasme goed
gebruiken. Zowel voor het Vondelpark Informatie
Punt als voor het Rosarium.
Als vrijwilliger bij het Vondelpark Informatie Punt,
geopend van medio april tot en met oktober, informeert u bezoekers uit binnen- en buitenland over
de activiteiten van en bezienswaardigheden in het park. Bezoekers kunnen bij de kiosk
diverse souvenirs en plattegronden kopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan
het Vondelpark.
Als vrijwilliger bij het Rosarium helpt u, in de periode maart tot en met november, mee
met het aanplanten van nieuwe rozenstruiken, schoffelen, bemesten en snoeien.

Algemene donaties

U kunt het Vondelpark ook steunen met een (eenmalige) donatie. Een donatie is voor
u fiscaal gunstig. Onze stichting is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI), waardoor particulieren in hun belastingaangifte 1,25 keer het bedrag van de gift
mogen aftrekken. Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen, mogen 1,5 keer
het bedrag van de gift aftrekken.

Aanmelden en meer informatie
Voor het adopteren van een
parkbank of een rozenperk
neemt u contact op met:
info@vondelpark.com
Voor het aanmelden als
vrijwilliger neemt u contact
op met:
secretariaat@vondelpark.com

Uw algemene (eenmalige) donatie kunt u
overmaken onder vermelding van uw
naam en t.a.v. Stichting Hart voor het
Vondelpark op rekeningnummer:
NL15INGB0004531881
Op onze website vindt u meer informatie
over de activiteiten van de stichting:
www.vondelpark.com

