
                                                
 
 
JAARVERSLAG VONDELPARK INFORMATIE PUNT 2021   

In 2021 is het Vondelpark Informatie Punt (VIP), in tegenstelling tot 2020, 
(start van de corona pandemie), zoals gebruikelijk in april geopend. De 
beperkingen die de corona maatregelen opgelegd hebben waren echter nog 
steeds merkbaar. Vooral Amsterdammers hebben het park gebruikt voor hun 
dagelijkse ommetjes. De in de stad aanwezige toeristen bezochten nog niet en 
masse het Vondelpark. Pas in de maanden juli en augustus, toen de 
bezoekcijfers aan de stad ook stegen, kwam het bezoek aan het Vondelpark en 
daarmee het contact met het VIP weer op gang. Bezoekers uit eigen land 
hebben het Vondelpark het gehele jaar weten te vinden.  

Bezoekers aan het VIP komen met de gebruikelijke vragen over restaurants, 
toiletten, over het  het Vondelpark zelf, zoals welke activiteiten er 
plaatsvinden, welke mogelijkheden er zijn voor de kinderen in het park, waar 
je fietsen kunt huren, waar je afval  kan weggooien, honden uit mag laten of 
waar bepaalde beelden staan. De door de Stichting uitgegeven plattegrond van 
het Vondelpark vond als vanouds gretig aftrek. Behalve informatie over het 
Vondelpark bieden de vrijwilligers ook een helpende hand voor 
bijvoorbeeld  een pleister, een luisterend oor voor mensen die zich 
bijvoorbeeld zorgen maken over het afval dat overal wordt neergegooid, eerste 
hulp bij de opvang van een kind dat was gevallen met zijn fiets of als iemand 
in paniek is als ze tijdens het fietsen in het park een  familielid zijn kwijt 
geraakt.   

In 2021 zijn er weer meer activiteiten in het Vondelpark mogelijk geweest die 
ook meer bezoekers trekken. Naast de voorstellingen in het Openluchttheater 
was er van 21 juli tot en met 10 augustus 2021 de  
buitententoonstelling  Çelebrating Diversity’ te zien, waar de 50 meest 
iconische foto’s uit vijfentwintig jaar PRIDE  AMSTERDAM in het 
Vondelpark hingen. Van 25 juli tot en met 5 september 2021 was er 
een  kunstroute van KADS (Kunst aan de Schinkel) waar verschillende 
kunstobjecten te zien waren die ook in het Vondelpark ware geplaatst. De 
rhinosaurus van Joep van Lieshout bleek een  geliefd kunstobject waar veel 
toeristen naar vroegen én waar veel kinderen op konden klauteren. In augustus 
en september zijn de Indian Summer Concerten georganiseerd door de 
Vrienden van het Vondelpark in de Muziekkoepel.   

In het Vondelpark werken we samen met veel partners waaronder de 
gemeentelijke mensen op de werf, op het stadsdeelkantoor, de horeca in het 
Vondelpark, de wijkagent en het wijkcentrum. De passie voor het Vondelpark 
leidt tot goede samenwerking.  

 



Het VIP kan niet functioneren zonder haar vrijwilligers. Dat vroeg zeker in 
2020 en 2021 door de beperkingen van de corona pandemie ook 
voorzichtigheid van iedereen. De blijvende betrokkenheid van onze 
vrijwilligers wordt zeer gewaardeerd. Voor die waardering organiseert de 
stichting en het bestuur meerdere activiteiten. Zo was het voor eerst sinds de 
start van de corona pandemie in 2020 op 17 juli 2021 mogelijk om weer 
fysiek  samen te komen voor een zomerborrel. Het werd een hele gezellige 
middag in de stralende zon. Op 30 oktober zijn de vrijwilligers van het  VIP 
samen met de vrijwilligers uit het Rosarium en de Groene buurten in het 
zonnetje gezet  door de gemeente Amsterdam met een zeer geslaagde 
bedankborrel. Het einde van het  jaar 2021 was Nederland wederom in 
lockdown waardoor een fysieke afsluiting van het jaar helaas niet door kon 
gaan. De vrijwilligers hebben als  waardering voor hun werkzaamheden een 
VVV-bon ontvangen per post. 

Zonder al deze vrijwilligers met hun enorme inzet, enthousiasme en 
verantwoordelijkheid kan  het VIP niet bestaan. Of het nu gaat om een vraag 
over informatie, een praatje of een helpende  hand, iedere bezoeker wordt 
geholpen en zo mogelijk ook in de eigen taal.   

In 2022 staat iedereen weer klaar om alle bezoekers aan het Vondelpark 
gastvrij te ontvangen  en van informatie te voorzien.   

 


