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Overzicht
Amstelveen, 8 April 2021
Het was een bijzonder jaar. Hoe vaak heeft u dat inmiddels gelezen? Voor WesterAmstel was dit niet enkel het gevolg van de Corona-crisis.
Op 1 januari maakte MKB Fonds Beheer als nieuwe huurder haar entree op WesterAmstel. Groengebied Amstelland vertrok na 31 jaar gebruiker en beheerder te zijn
geweest. Het beheer werd weer overgenomen door eigenaresse Stichting
J.Ph.J.F.Lissone. Onze stichting maakte een doorstart. Het zwaartepunt van onze
activiteiten bewoog zich van binnen naar buiten. De openstelling en de
vrijwilligersactiviteiten in park en tuinen stonden voor centraal. De zomer bracht ons
een record hittegolf, nadat er al maanden geen regen van betekenis was gevallen.
Park en tuinen werden in 2020 méér bezocht dan ooit tevoren. Onze tuin- en
parkvrijwilligers waren actiever dan ooit, mét respect voor alle corona-maatregelen.
MKB Fonds en Lissone vonden verrassend snel hun nieuwe plek en rol. En ‘Maxima’
bracht redding door het pompen van Amstelwater naar de greppels in ons park.
Ondertussen werden huis, tuinen en park verder verfraaid.
Het credo ‘Wester-Amstel wordt steeds mooier’ werd wederom waargemaakt. Het was
een goed jaar voor Wester-Amstel en daarmee voor onze stichting ‘Vrienden van
Wester-Amstel’.

Søren Ludvig Movig
voorzitter
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Bestuur
Bestuurswisseling
Op 6 januari 2020 vond een bestuurswisseling plaats. Voorzitter Robert Reinders
Folmer, secretaris Henk Blok, penningmeester Henny van Overschot-Van Bladeren en
alle coördinatoren met uitzondering van Els Hulsing traden onder grote dankzegging af.
Søren Ludvig Movig werd benoemd als nieuwe voorzitter en waarnemend secretaris,
Joost Terbrack als penningmeester. Henk Blok bleef als vrijwilliger tot en met
september ondersteuning geven aan het vernieuwde bestuur.
Overeenkomst met Stichting J.Ph.J.F.Lissone
Op 24 maart 2020 tekenden de Stichting J.Ph.J.F.Lissone en onze stichting een
overeenkomst waarin de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de
publieksactiviteiten op Wester-Amstel werden vastgelegd. Deze overeenkomst verving
de voorgaande overeenkomst tussen onze stichting en Groengebied Amstelland.
Statutenwijziging
Op 24 april 2020 passeerde mr. Sharon Hament, notaris te Almere een
statutenwijziging. In de statutaire doelstelling werd de activiteit ‘ het bevorderen van
tuincultuur in de historische tuinen en park van Wester-Amstel’ opgenomen. Tevens
werden alle verwijzingen naar voormalig erfpachter Groengebied Amstelland
vervangen door verwijzingen naar eigenaresse Stichting J.Ph.J.F. Lissone. De statuten
werden geactualiseerd naar hedendaagse ANBI-normen; statutaire verplichtingen met
betrekking tot vergaderfrequentie en bestuursomvang gewijzigd naar minimaal 1 x per
jaar en minimaal 3 bestuurders.
De volledige doelstelling van onze stichting luidt thans:
1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des
woords, aan de buitenplaats Wester-Amstel (hierna te noemen Wester-Amstel).
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van Wester-Amstel;
b. het organiseren van sociaal-culturele en educatieve activiteiten, concerten,
excursies, tentoonstellingen, open dagen, lezingen, cursussen en dergelijke;
c. het verwerven van fondsen en het ter beschikking stellen van gelden ten behoeve
van Wester Amstel;
d. Het bevorderen van de tuincultuur in de historische tuinen en -park van WesterAmstel door het faciliteren van de publiekstoegang, en het uitvoeren van kleinschalig
onderhoud en ontwikkeling door vrijwilligers;
e. het verrichten van activiteiten die het bestuur voor het bereiken van de
doelstelling dienstig acht of die daartoe bevorderlijk kunnen zijn."
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
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Vrijwilligers
Onze vrijwilligers spelen een cruciale rol in de publieksopenstelling en het onderhoud
van park en tuinen. Ook zijn zij onmisbaar bij de organisatie van publieksevenementen
zoals de jaarlijkse opening van de Amstellanddag, de Open Monumentendagen en de
Plantenruilbeurs. Ook organiseerden de vrijwilligers concerten, exposities, lezingen en
andere culturele bijeenkomsten, activiteiten die mogelijkerwijs weer gaan komen. Maar
vrijwilligers zijn veel méér dan handige krachten. Het bieden van een gelegenheid aan
vrijwilligers om zich door inspanning te ontspannen, sociale contacten op te doen en –
in brede zin – zingeving te ervaren, is nadrukkelijk onderdeel van ons beleid.
Ultimo 2020 waren 32 vrijwilligers actief betrokken bij Wester-Amstel. Hiervan waren
27 actief in de tuingroep of parkgroep. Daarnaast waren een aantal actief in de
publiciteitsgroep en bij het ondersteunen van het bestuur. De nieuw opgerichte
poortwachtersgroep, grotendeels bestaand uit park- en tuinvrijwilligers, zorgde voor
openstelling van het park in de weekenden, van april tot en met oktober. De
receptiegroep heeft helaas, dankzij corona, een slapend bestaan gehad.
Het totaal aantal vrijwilligers dat zich in dit jaar heeft ingezet lag hoger dan 32. Drie
zomergasten assisteerden de tuin- en parkgroep, één oud-bestuurder zette zich nog
langdurig in voor het bestuur. Eén vrijwilligster trad in de loop van het jaar terug
wegens gezondheidsredenen. Eén vertrok naar het noorden van het land. Daarmee ligt
het aantal vrijwilligers dat zich dit jaar heeft ingezet voor Wester-Amstel op 38.
Er was ook een record belangstelling van potentiële vrijwilligers voor de tuin- en
parkgroep. Spijtig genoeg konden we door alle corona-restricties slechts weinig een
plek bieden. Een viertal vrijwilligers traden toe alvorens de corona-maatregelen zich
deden gelden.
Het zorgen voor veilige werkomstandigheden had óók tijdens de corona
epidemie topprioriteit. Wij volgden zowel
de algemene rijksoverheids-maatregelen als
die voor de veiligheids-regio AmsterdamAmstelland. Er is in het afgelopen jaar één
vrijwilliger – buiten Wester-Amstel om besmet geraakt. Deze heeft geen contact
gehad met andere vrijwilligers. Meerdere
vrijwilligers hebben een besmettingsgeval in
hun directe omgeving gemeld of meldden
gezondheidsklachten met verdenking van
Corona. Zij handelden prudent, en bleven
weg. Een keur aan maatregelen hielpen bij
het bewaren van afstand in binnen- en
buitenlucht.
Foto R.van Zanden: Prudent koffiedrinken
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Vrijwilligers werd nadrukkelijk verzocht om niet te komen, indien zij zich om welke
redenen dan ook, niet prettig voelden of zich extra kwetsbaar achtten. Diverse
vrijwilligers maakten hiervan gebruik. Ook werd de maximale groepsgrootte
voortdurend aangepast aan de laatste richtlijnen.
Het effect van al deze maatregelen was onvoorzien. Er is nog nooit zo hard en zoveel
gewerkt door onze park- en tuinvrijwilligers als in 2020. Dit kwam door de spreiding
van activiteiten over de hele week, door het langdurige mooie weer en bovenal doordat
Wester-Amstel tot een toevluchtsoord werd voor zo’n beetje iedereen die huis of
balkon wilde ontvluchten.
Alle vrijwilligers van tuin- en parkgroep hebben een vrijwilligersovereenkomst, zoals
vereist voor ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Het ARBO-plan is ook in
2020 weer geactualiseerd en onder de aandacht gebracht van onze vrijwilligers.
Ons jaarlijkse vrijwilligersevenement kon geen doorgang vinden. In plaats daarvan zijn
onze vrijwilligers in december verrast met een ‘Wester-Amstel kerstpakket’.
Het lukte wonderwel om een vrijwilliger aan te trekken voor herbouw en beheer van
onze website. Tevens werd een kandidaat gevonden voor het bestuur. Er wordt
gesproken met een potentiële vrijwilliger ter ondersteuning van onze vrienden-band.
De invulling van vacatures voor vrijwilligers en bestuurders voor publiciteit, financiën
en het secretariaat staat nog hoog op onze wensenlijst.

Vrienden
Wij begonnen het jaar met 324 vrienden die ons geldelijk of met vrijwilligersinzet
ondersteunden en sloten het jaar af met 292 vrienden1. Daarmee is aantal vrienden
teruggelopen met 32.
Wij namen afscheid van 66 vrienden. Tien vrienden berichtten ons over beëindiging
van hun vriendschap, wegens hoge leeftijd of gewijzigde belangstelling. Co Meulman,
een zeer gewaardeerde vriend en vrijwilliger van het allereerste uur, overleed op 96jarige leeftijd. De overige vrienden werden uit ons bestand geschrapt wegens
wanbetaling of na het terugdraaien van een incasso-opdracht. Deze uitstroom werd in
belangrijke mate gecompenseerd door een onverwachte instroom van in totaal 34
nieuwe vrienden. Deze aanwas heeft ons blij verrast.
Wij hadden in 2020 activiteiten gepland om de band met onze vrienden verder te
versterken. Bijeenkomsten konden om evidente redenen geen doorgang vinden. Over
onze plannen om opbrengsten uit tuin en park te delen met onze vrienden, leest u
elders. Gelukkig was de digitale nieuwsbrief wél een succes. Het versterken van de

1

Waaronder 41 families die telkens als één vriend zijn geregistreerd.
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band met degenen die Wester-Amstel een warm hart toedragen blijft een speerpunt van
ons beleid in het nieuwe jaar.
Wij streven naar een stabiel aantal vrienden. Dat betekent dat we in 2021 onze
inspanningen moeten opvoeren om nieuwe vrienden te maken, ter compensatie van
het onvermijdelijk verlies van oude vrienden.

Bezoekers
Méér tuin- en parkbezoekers, totaal aantal stabiel
Tuinen en park trokken een recordaantal bezoekers in 2020. De corona-maatregelen
hadden hier ongetwijfeld alles mee te maken. ‘Het halen van een frisse neus’, lees:
parkbezoek, was één van de weinige activiteiten die Nederlandse burgers tijdens de
eerste Coronagolf buiten mochten ondernemen. Maar ook gedurende de rest van het
jaar bleef de toeloop opvallend hoog.
Een strikte
bezoekersregistratie
aan de hand van
entreekaartjes is niet
mogelijk. Entree
was, is en blijft
gratis. Wij
monitoren het
bezoek door
steekproefsgewijs
het aantal fietsen te
tellen dat op
Wester-Amstel bij
de ingang is gestald.
Foto J.Schepers: ‘21, 22, 23…’

Zowel de bezoekersdruk op piektijden (zaterdag- en zondagmiddag tussen 13:00 en
16:00) als doordeweeks liep significant op. Wij schatten op basis van deze gegevens,
het aantal bezoekers in op tussen de 10.000 en 15.000. Dat stemt tot tevredenheid in
een jaar waarin géén grote evenementen waren, geen binnen-activiteiten plaatsvonden
en buitenlands bezoek volledig was weggevallen.
De kernwaardes van onze tuinen en park zijn ‘rust, natuur en (tuin)cultuur’. Er is
ruimte voor een bescheiden groei van bezoekers aan tuinen en park, zonder dat deze
waardes onevenredig worden aangetast. Wij gaan hier voorzichtig mee om.
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Bruidsparen zijn bijzondere gasten
Een speciale categorie bezoekers zijn bruidsparen die op Wester-Amstel hun
bruiloftsrapportage komen maken. Het is vanzelfsprekend een voorrecht om
jonggehuwden te mogen ontvangen op zo’n bijzondere dag.
Maar in het voorjaar liep het een beetje
uit de hand. Wij waren gewoon aan
het bezoek van enkele bruidsparen per
week. Dit liep in mei op tot vele
bruidsparen per dag, soms meerdere
tegelijk. Toeterende bruiloftsstoeten
maakten het bruiloftscircus compleet.
Wester-Amstel was ‘viraal’ gegaan in
het bruiloftscircuit. De stichting Lissone
heeft – mede op verzoek van onze
huurder – de bepaling ingevoerd dat
fotorapportages en groepsbezoek enkel
zijn toegestaan na toestemming vooraf.
Voor fotorapportages wordt een
bescheiden vergoeding gevraagd. Met
het instellen van deze maatregel keerde
de rust op Wester-Amstel weer terug.

Foto E.Tervoort: Dit bruidspaar kwam op afspraak

Poortwachters
Was voorheen Groengebied Amstelland verantwoordelijk voor het openen en sluiten
van de poort, thans doet onze huurder dat doordeweeks, en het kersverse gilde van
poortwachters dit in de weekenden van april tot en met oktober. Circa 10
poortwachters, allemaal vrijwilligers, zorgen met elkaar dat de poort op de
voorgeschreven tijd geopend en weer gesloten worden, én dat er geen argeloze, nietklok-kijkende bezoekers worden opgesloten. Dat is -op één uitzondering na - goed
gelukt.

Tuinen en park
Achtertuin is weer moestuin
De achtertuin, het perceel achter de berging, is in 2020 weer volledig in gebruik
genomen als moestuin.
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Twee nieuwe vrijwilligsters, net
binnengekomen vóór de Coronacrisis, hebben ons verbluft met hun
kennis en energie. Die straalt ook uit
op de rest van de tuinen. Ons
plannetje om de opbrengsten
hiervan aan al onze vrienden ten
goede te laten komen, mislukte. De
magen van onze vrijwilligers bleken
te groot.

Foto C. De Haan: Voedsel voor hongerige vrijwilligers

Boomgaard: nieuwe bomen, slechte oogst
De boomgaard werd verblijd met een prachtige moerbeiboom, een tweede tamme
kastanje, en een tweede walnotenboom. De moerbeiboom werd geschonken als
aandenken aan een nazaat Movig-Lissone.
Datzelfde plannetje, het verdelen van de fruitopbrengst onder onze vrienden, strandde
om een hele andere reden. De opbrengst van onze appels en peren was dit jaar ronduit
slecht. Vorst in het voorjaar en de grote droogte waren daar debet aan. Maar ook de
talenten van Jozef & Co, waarover straks verder, droegen bij aan dit magere oogstjaar.
Een keur aan Wester-Amstel producten
Waar we versteld van stonden was de
creativiteit en gedrevenheid van twee van
onze vrijwilligers in het verwerken van
tuin- en park opbrengsten in nieuwe
Wester Amstel producten. We zijn het
stadium van de jammetjes en chutneys al
lang gepasseerd. We werden dit jaar onder
andere verrast met nieuwe tisanes,
bloemenzepen, en likeuren van de
schaarse peren. De Wester-Amstel
producten werden verkocht aan
bezoekers, een bruidspaar en onze
vrijwilligers. Een hele grote partij ging als
eindejaarsgeschenk naar de vrijwilligers
van de Vrienden van het Vondelpark.

Foto O. Heine: Wester-Amstel waren
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De opbrengst was niet kinderachtig, zoals u in de financiële paragraaf kunt lezen. Deze
komt direct ten goede aan de tuinen. Wester-Amstel producten worden sinds het
najaar, afhankelijk van de beschikbaarheid, ook op aanvraag via de website verkocht.
Flora
Een vrijwilligster van de tuingroep zorgde op eigen initiatief voor aanvulling van de
bloembollen in de siertuin.
Ons zorgenkind, de boomgaardlaan, toonde verdere tekenen van verval. Van één van
de resterende paardenkastanjes brak midden in de zomer spontaan een grote tak.
Stichting Lissone werkte plannen uit voor vervanging van deze laan.
In de Zuidlaan lieten de prachtige witte narcissen, ‘white lioness’ zich in het voorjaar
voor het eerst zien. De circa 2500 bloembollen waren vorig jaar door een weldoenster
geschonken en met vereende krachten door de tuingroep geplant.
Fauna
Onze ‘vogelmannen’ onderhielden
ook dit jaar de meer dan 30 nest- en
schuilkasten voor vogels en
vleermuizen. Deze parkgroepvrijwilligers plaatsten een aantal
nieuwe kasten, wederom
vervaardigd en geschonken door een
weldoener. De zelfbouwkasten laten
zich gelden als de ‘Rolls-Royce’
onder de nestkasten, aldus onze
vogelmannen.

Foto R.Vrielink: Rolls-Royce

Alle kasten worden zeer intensief gebruikt, maar blijven leiden tot discussies over
‘scheefwoners’. Spreeuwen in een steenuilenkast, spechten die een koolmeeskast
uitbouwen, torenvalken die protesteren tegen residerende haviken, dat soort perikelen.
Wij waren dan ook nog niet toe aan een discussie over de terugkeer van onze ‘NoordHollandse Blauwen’ in het kippenpaleis. De noodzakelijke ren, ter bescherming van de
kippen tegen roofvogels, stuit ons nog een beetje tegen de kippenborst.
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Ander nieuws aan het dierenfront
vormde de komst van acht
‘Schoonenbeekers’, een bijna
uitgestorven Drents heideschaap.
Zij begraasden vanaf mei
afwisselend de schapenweide en
boomgaard. Hun verschijning en
hun sociale karakter, met name
van het zwarte schaap, een hamel
die Jozef werd gedoopt, bleek een
publiekstrekker van jewelste. De
besparing in maaikosten was zeer
welkom. Hun vraatzucht in de
boomgaard hebben we
onderschat.

Foto S.L.Movig: Jozef monstert een opmerkelijke bezoeker

Bestrijding van de droogte
Maxima, de dompelaar, draaide weer
overuren dit jaar. Zij werd voor het
tweede jaar ingezet om de ergste
gevolgen van de droogte te bestrijden.
Op afroep pompt zij water in de
greppels op Wester-Amstel. Dat water
is afkomstig uit de Amstel. Het vloeit
via inlaten in de voorsloot en de
boomgaardsloot. Met het vullen van de
greppels beperken we de
grondwaterdaling en de daarmee
gepaard gaande inklinking van het
veen. Ook beschermen we kwetsbare
heestergroepen, in het bijzonder de
ondiep wortelende rododendrons.

Foto B. Admiraal: Maxima staat klaar voor een duik
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Het inzetten van Maxima is bewerkelijk. We onderzoeken structurele oplossingen om
park en tuinen tegen de gevolgen van de klimaatsverandering te weren.
Verfraaiing en nut: houten kuipen en een houtversnipperaar
Wij ontvingen een royale gift van een weldoenster, waarmee klassieke houten kuipen
voor onze agapanthussen werden aangeschaft. Ook een andere vurige wens van de
tuin- en parkgroep werd hiermee vervuld: de aanschaf van een houtversnipperaar.
Natuurroute
IVN Amstelveen heeft, in samenwerking met onze vogelmannen, een IVN natuurroute
over Wester-Amstel ontwikkeld. Deze IVN rondleiding is vanaf het vroege voorjaar van
2021 beschikbaar, via de website van IVN.

Publiciteit
De Buitenplaats in een nieuwe, digitale jas
In mei 2020 zag de eerste editie van onze digitale nieuwsbrief het licht. Deze opvolger
van ons papieren bulletin, behield dezelfde naam: ‘De Buitenplaats’. De nieuwsbrief is
tweetalig, verschijnt twee keer per jaar, en word verzonden naar al onze vrienden en
een aantal relaties. De reacties op zowel de eerste als de tweede editie waren zeer
positief.
Wester-Amstel.nl opgefrist, multi-platform en tweetalig
In november kwam onze sterk
verbeterde website ‘wester-amstel.nl’
in de lucht. De website is nu volledig
op bezoekers gericht, goed
toegankelijk op zowel PC’s als
smartphones, en tweetalig. De site
vervangt daarmee
‘westeramstel.com’ van de Stichting
Arcadisch Wester-Amstel. Bezoekers
op westeramstel.com worden
automatisch naar wester-amstel.nl
geleid.
Er is in het Nederlandstalige
submenu een pagina opgenomen
met gegevens over onze stichting,
conform wettelijke eisen. Ook dit
jaarverslag vindt u daar.

Foto T.Blades: Een nieuwe digitale entree
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Veel ‘sociaal verkeer’ op Facebook en Instagram
De accounts met naam ‘Wester Amstel’ op beide sociale media zijn afgelopen jaar druk
gebruikt. Het is altijd verrassend welke berichten het meeste respons krijgen.
Hoofddoel van deze media is om vrienden en bezoekers te informeren over actuele
ontwikkelingen op en rond Wester Amstel. Verder zorgen deze accounts voor extra
binding met onze vrienden en bezoekers. Voor onze vrijwilligers functioneert de
besloten facebookgroep ‘park- en tuingroep Wester Amstel’ als spreekwoordelijke
dorpspomp.
Wisselend beeld bij Tripadvisor en Google rankings
Door het wegblijven van buitenlandse bezoekers zijn er afgelopen jaar nauwelijks
recensies gepost op Tripadvisor. Onze ‘ranking’ daalde naar plaats 6 van ‘things to do
in Amstelveen’, daar waar we een top-5 positie nastreven. Op google werden diverse
bezoekersrecensies gepost, en behielden we een prima score van 4,5.
Wij streven naar ‘gezonde’ rankings op beide media. Ons doel is om potentiële
bezoekers een goed beeld te verschaffen van de meerwaarde van een bezoek aan
Wester-Amstel. Wij streven niet naar significant hogere bezoekersaantallen, en werken
derhalve niet actief aan het vergroten van onze virtuele bekendheid en ‘traffic’. Wel
monitoren we de herkomst van onze digitale bezoekers om zo een beter begrip te
krijgen van onze doelgroep. Tevens doen we aan ‘Search Engine Optimalisation’ om te
zorgen dat Google bij relevante zoekopdrachten onze website toont.
Andere media
In de in het voorjaar uitgezonden serie ‘Hollands Hoop’ figureerde Wester-Amstel
wederom als domicilie van een Groningse drugsbaron. In de zomer maakte Alexandr
Malinin, ook wel genoemd de Russische Marco Borsato, opnames voor zijn nieuwste
YouTube-clip.

Receptie en Ontvangst
De plantenbeurs in april, de opening van Amstellanddag in juni en de Open
Monumentendag in september zijn allemaal vanwege corona-maatregelen afgelast in
2020. Ook binnenshuis evenementen zijn niet doorgegaan. Daarmee heeft de
receptiegroep in 2020 helaas een slapend bestaan geleden.
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Financiën
Beter resultaat dan begroot
De stichting heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van 2.875
euro op een totaal van 6.681 euro. Begroot was een negatief resultaat van 300 euro,
waarmee het resultaat 3.175 euro hoger uitviel dan verwacht.
Inkomsten hoger dan verwacht
Onze conservatieve penningmeester – is dit een pleonasme? – had de vrienden
bijdrages van onze vrienden bewust laag ingeschat, niet wetende hoe groot de
uitstroom van vrienden in dit overgangsjaar zou zijn. Deze bijdrages, ingeschat op
2.500 euro, kwamen uit op 4.217 euro, wat slechts 100 euro lager was dan de
bijdrages in 2019. De stichting Arcadisch Wester-Amstel doneerde 1.000 euro. Andere
eenmalige donaties brachten het donatiebedrag van derden op 1.200 euro. De
tuingroep, bracht met de verkoop van Wester-Amstel producten maar liefst 1.264 euro
binnen, daar waar nul euro geraamd was.
Uitgaven in lijn met begroting
De uitgavenkant bleef met een totaal van 3.806 euro in lijn met de begroting. Er waren
éénmalige kosten voor de statutenwijziging. Het overschakelen van de papieren
‘Buitenplaats’ naar de digitale ‘Buitenplaats’ leverde ten opzichte van het laatste ‘volle’
jaar 2018 een besparing op van 2.308 euro door het wegvallen van porto-kosten. De
kosten van Tuinen Algemeen lag substantieel hoger dan begroot, door de aanschaf van
nieuwe planten en materialen. Ook het kerstpakket voor vrijwilligers, in plaats van de
vrijwilligersdag, kwam ten laste van deze post. Geplandeuitgaves, voor de opening van
Amstellanddag en andere ontvangsten, werden in dit Corona-jaar niet gemaakt.
Aanwending resultaat
Het onverwachte positieve resultaat wordt in 2021 aangewend om het sleets geworden
rozenmedaillon voor het huis ingrijpend te vernieuwen. Ook wordt het resultaat in
2021 ingezet ter verdere verfraaiing van de sier- en vlindertuin.
ANBI-status
De stichting Vrienden van Wester-Amstel is een ‘culturele ANBI’, dat wil zeggen een
Algemeen Nut Beogende Instelling, met als bijzonderheid een cultureel doel. Dit is
relevant bij aftrek van giften en schenkingen. Het RSIN-nummer van onze stichting is:
810363070
Overeenkomstig de voorwaarden verbonden aan een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) ontvingen onze bestuurders ook in 2020 geen vergoeding voor hun
inzet.
De totale bestuurskosten kwamen uit op 542 euro oftewel 14% van de totale uitgaven.
Dit lag hoger dan normaal door de notariële kosten van de statutenwijziging.
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Vooruitblik 2021
Bij het verschijnen van dit jaarverslag is het seizoen 2021 inmiddels weer in volle gang.
Uiteraard wordt er voor en achter de schermen hard gewerkt om Wester-Amstel nóg
mooier te maken. Naast de lopende activiteiten, hierbij een niet-uitputtende lijst van
nieuwe initiatieven:
•
•
•

De tuingroep is drukdoende om het rozenmedaillon vóór het huis grondig te
renoveren. Ook de siertuin wordt onder handen genomen. De realisatie hiervan
wordt mede mogelijk gemaakt door de tuinopbrengsten van het afgelopen jaar.
De parkgroep werkt hard aan de vervanging van het kleine bruggetje bij de
vijver.
De werkgroep publiciteit werkt aan vervanging en verfraaiing van de bebording,
het uitgeven van een nieuwe vriendenbrochure, en het toevoegen van nieuwe
functionaliteit aan de website.

Daarnaast wordt door het bestuur gewerkt aan de volgende zaken:
• Programmering binnen activiteiten in het winterseizoen, in samenwerking met
Stichting Beschermers Amstelland.
• Opzetten van speciale vriendenactiviteiten, werving vrienden.
• Verdere planvorming voor een nieuw te bouwen Oranjerie, in samenwerking
met Stichting Lissone.
• Fondsverwervingsactiviteiten: vervanging picknicktafel bij vijver, adopteer een
boom.
• Bestuurs- en vrijwilligerswerving voor bovenstaande.

Conclusie
Het was een goed jaar voor Wester-Amstel. De stichting Vrienden van Wester-Amstel
leverde wederom een wezenlijke bijdrage aan de bloei van onze buitenplaats. Dat was
niet gelukt zonder inzet van al onze vrienden en onze vrijwilligers in het bijzonder.
Daarvoor héél veel dank!
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Jaarrekening 2020
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Verklaring Kascommissie:

Foto achterzijde R. Spoelstra: Wester-Amstel door de ogen van Linda Hartman
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