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Overzicht 
 
 
Het jaar 2021 was voor Wester-Amstel een bouwjaar.  
 

Bouwen deden we zowel buiten, binnen als organisatorisch. De tuinen kregen een 
belangrijke kwaliteitsimpuls. Binnen vond een majeure verbouwing plaats. De 
entree, dat wil zeggen de ingang van de voormalige koetsenstalling, onderging een 
transformatie. Ook de achterzaal en de diverse faciliteiten werden onder handen 
genomen, en zijn gereed voor luisterrijke binnen-ontvangsten. Onze organisatie 
werd versterkt met twee nieuwe bestuurders. Met Beschermers Amstelland werd 
hard gewerkt aan aan een nieuwe binnen-programmering. Deze gaan van start, 
zodra de gezondheidssituatie dit toe laat 

Onze vrijwilligersinzet en de publieke belangstelling voor park en tuinen waren 
onverminderd hoog.  Open Monumentendag, Amstellanddag en de plantenbeurs 
konden wegens Corona-maatregelen niet doorgaan. Maar ons experiment met 
buitenactiviteiten in het kader van Amstelveen 24/H ging wel door, en was een 
groot succes.  

Onze vrienden ondersteunden ons ruimhartig, waardoor wij, ondanks de fors 
hogere uitgaven, het jaar toch met een bescheiden plusje konden afsluiten. 
 
Al met al was het wederom een roerig, maar tóch goed jaar voor Wester-Amstel. De 
inzet van onze vrienden, en in het bijzonder van onze vrijwilligers, speelde daarin een 
essentiële rol. Na dit bouwjaar hopen we – Corona volente – in 2022 te kunnen 
oogsten. 
 
 
 
Søren Ludvig Movig 
voorzitter 
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Bestuur 
 
 
Het bestuur heeft in 2021 drie keer vergaderd.  
 
In de vergadering van 27 maart is mevrouw Herma de Heer benoemd als bestuurslid 
met als bijzondere aandachtspunten de beleidsgebieden vriendenwerving en binnen-
evenementen. Herma De Heer is sedert 2014 nauw betrokken bij de publiekstaken van 
Wester-Amstel, als bestuurder van de Stichting Arcadisch Wester-Amstel. Zij heeft 
daarnaast jarenlange ervaring opgedaan in het beheer van historische buitenplaatsen, 
onder andere als zakelijk directeur van Kasteel Groeneveld, bestuurder van de Stichting 
Themajaar Historische Buitenplaatsen en Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en 
Landgoederen. Daarnaast is zij in diverse overheidsfuncties verantwoordelijk geweest 
voor de organisatie van evenementen.  
 
In de vergadering van 6 juni 2021 is de heer Frits Roest benoemd als penningmeester 
als opvolger van de heer Joost Terbrack. Naast het penningmeesterschap heeft Frits 
Roest een bijzonder oog voor IT en IT-gerelateerde opgaves. Hij brengt een ruime 
ervaring mee als penningmeester van de Händelvereniging, en zijn jarenlange 
werkzaamheden als risico-manager, bedrijfsadviseur opererend op het grensvlak van IT 
en organisaties,  tijdschriftuitgever en webmaster.  
 
De heer Joost Terbrack heeft na overdracht van zijn penningmeester taken aan het 
einde van dit jaar zijn bestuurslidmaatschap – onder grote dankzegging – beëindigd. 
 
Naast bovengenoemde bestuurders is Søren Ludvig Movig actief als voorzitter en 
waarnemend secretaris en Els Hulsing als overkoepelend vrijwilligers-coördinator van 
de tuin- en parkgroep. 
 
Wij zijn blij met de forse versterking van het bestuur dit jaar, waarmee wij onze 
bestuurlijke slagkracht aanzienlijk hebben vergroot.  
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Vrijwilligers 
 
 
Onze vrijwilligers vervulden ook dit jaar een cruciale rol in de publieksopenstelling, 
het onderhoud van park en tuinen en de communicatie met onze vrienden en 
bezoekers. 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 2021 waren 31 vrijwilligers actief betrokken bij Wester-Amstel, 1 minder dan in 
2020. Hiervan waren 27 actief in de tuingroep of parkgroep, evenveel als in 2020. Drie 
nieuwe vrijwilligers kwamen bij de tuin en parkgroep, waarmee zij de plaatsen 
opvulden van drie vertrokken vrijwilligers. Ook de poortwachtersgroep, die zorgt voor 
opening en sluiting van de poort in de weekenden, bleef stabiel in omvang. Het lukte 
niet in om de communicatiegroep uit te breiden. De receptiegroep bleef helaas, dankzij 
Corona, een Doornroosje-bestaan leiden.  
 
Ook dit jaar hadden de noodzakelijke Corona-maatregelen onze volle aandacht. 
Vrijwilligers werd nadrukkelijk verzocht om niet te komen, indien zij aan Corona-
relateerbare gezondheidsklachten hadden of om welke redenen dan ook, zich niet 
prettig voelden om op Wester-Amstel te werken. Ook werd de maximale groepsgrootte 
voortdurend aangepast aan de laatste richtlijnen.  
 
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. Een 
viertal vrijwilligers hebben dit jaar een eendaagse cursus EHBO-in-het-veld gevolgd. Er 
hebben zich gelukkig – net als voorgaande jaren - geen incidenten voorgedaan. 
 
Tot onze grote vreugde lukte het dit jaar om ons jaarlijkse vrijwilligersevenement wél 
doorgang te laten vinden. Er werd op 19 september een bezoek gebracht aan 
buitenplaats Vreedenhorst, waar wij werden ontvangen door eigenaar en bewoner Kees 
Beelaerts van Blokland. Als bonus werd speciaal voor de tuinliefhebbers een bezoek 
gebracht aan buitenplaats Berg en Vaart, waar wij werden ontvangen door eigenaren 
en bewoners Erik en Carolien Greve.  
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Foto S.L. Movig:  
Gluren bij de buren van Berg en Vaart 

Foto R.Vrielink:  
Appèl bij de vlaggenmast van Vreedenhorst 

 
 
Voor dit jaar blijft de versterking van ons communicatie-team en secretariaat hoog op 
ons verlanglijstje staan. Daarnaast hopen wij te starten met een ‘ontvangst’ team, 
gericht op de organisatie en praktische bijstand van evenementen en rondleidingen. Dit 
zal de lang verwachte opvolger van de receptieploeg worden.  
 
 
 

Vrienden 
 
 
Wij begonnen het jaar met 292 vrienden die ons geldelijk of met vrijwilligersinzet 
ondersteunden en sloten het jaar af met 282 vrienden1. Daarmee is aantal vrienden 
teruggelopen met 10.  
 
We kregen ook dit jaar ook weer vele nieuwe vrienden. Velen hiervan meldde zich 
spontaan aan; ook ons Amstelveen 24/H evenementen speelde een belangrijke rol. Net 
als in 2020 konden we door het gebrek aan verdere evenementen en menskracht niet 
in zetten op actieve werving van vrienden. Wel hebben we – tot onze grote vreugde- 
een hernieuwde papieren folder die we aan belangstellende bezoekers kunnen 
meegeven.  
 
Ons voornemen tot versterking van onze band met onze bestaande vrienden had 
wederom te leiden onder Corona. Zowel de organisatie van een vriendenborrel als een 
speciale vriendenrondleiding konden geen doorgang vinden. Deze voornemens zijn 
geprolongeerd naar dit jaar. Gelukkig bleef ‘De Buitenplaats’, onze digitale 
nieuwsbrief, haar vitale rol vervullen in het contact met onze vrienden en relaties.  
Burgemeester Tjapko Poppens nodigde zich na lezing uit voor een informeel bezoek. 
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Tien vrienden berichtten ons over beëindiging van hun vriendschap, wegens hoge 
leeftijd of gewijzigde belangstelling. Ook ontvingen wij het bericht van overlijden van 
Elly Boers, een zeer gewaardeerde vriendin, vrijwilligster van het allereerste uur, en 
jarenlang ‘hoffotograaf’ van Wester-Amstel. De overige vrienden werden uit ons 
bestand geschrapt na het niet voldoen van een jaarlijkse vriendenbijdrage.   
 
Wij streven naar een stabiel aantal vrienden. Dat betekent dat we in 2022 opnieuw 
onze inspanningen zullen opvoeren om nieuwe vrienden te maken, ter compensatie 
van het onvermijdelijk verlies van oude vrienden.  
 
 
 

 
Foto Gemeente 
Amstelveen:  
Burgemeester Tjapko 
Poppens en  Søren 
Movig bij het nieuwe 
rozenmedaillon 

 

 
 
 
 

Bezoekers 
 
 
Tuinen en park trokken een recordaantal bezoekers in 2020. In 2021 zagen wij het 
bezoekersaantal stabiliseren. Piekdrukte was er niet, waarschijnlijk kwam dit door het 
het frisse voorjaar, de wat koelere zomer en de versoepelde Corona-bepalingen. Wat 
opviel was de toename van het bezoek het hele jaar rond op doordeweekse dagen. 
Buitenlandse bezoekers waren net al vorig jaar grotendeels afwezig.  
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Het openen en sluiten van de poort in de weekenden leidde dit jaar tot drie incidenten. 
Eén zondag stonden bezoekers vergeefs vóór de poort. Op twee zaterdagen stonden 
enkele bezoekers vast áchter de poort. Op de eerste zaterdag werden wij gebeld door 
twee geanimeerd converserende dames die de tijd volledig uit het oog waren verloren. 
Wij hebben ze verlost én hartelijk verwelkomd als nieuwe vriendinnen van Wester-
Amstel.  
Op een tweede 
zaterdag bleek een 
gezelschap zich in 
de stromende regen 
diep in het park 
verscholen te 
hebben. Zij lieten 
zich door de 
brandweer 
bevrijden. Wij 
gissen naar hun 
identiteit.  

 
Foto Amstelveenz.nl:            Brandweer zoekt vrijwilligers 
 

Ons poortwachtersgilde heeft naar aanleiding van deze incidenten haar procedures 
aangescherpt. 
 
Dit jaar ontving Wester-Amstel in totaal een achttal bruidsparen voor hun foto-
rapportage, waarvan het merendeel op een zaterdag. Dat vonden we plezierig. Met de 
stichting Lissone is de afspraak gemaakt dat wanneer onze vrijwilligers voor de 
ontvangst zorgen, de bijdrage ten gunste komt van onze stichting. Onze nieuwe 
penningmeester toonde zich tevreden. 
 
De kernwaardes van onze tuinen en park zijn ‘rust, cultuur en natuur’.  Er blijft ruimte 
voor een bescheiden groei van bezoekers aan tuinen en park, zonder dat deze waardes 
onevenredig worden aangetast. Wij gaan hier voorzichtig mee om en streven. niet 
actief naar een verdere verhoging van het aantal algemene bezoekers van het park. Wel 
willen we ons meer op specifieke doelgroepen richten, waaronder tuingroepen. 
 
 
 

Tuinen en park 
 
 
Het was een goed jaar voor de tuinen en het park. Door het uitblijven van grote 
hittegolven groeide en bloeide alles weer als vanouds. Het ‘geen water geven, de 
planten moeten het zelf doen’ beleid van de tuingroep kon daardoor zonder enige 
aarzeling worden volgehouden.  
 
Wederom kwamen er een aantal bijzondere projecten tot stand. De blikvanger is 
natuurlijk de herplant van het rozenmedaillon voor het huis. De parkgroep heeft het 
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oude bed geheel uitgegraven en van nieuwe aarde voorzien. De tuingroep heeft 
gezorgd voor de vervanging van de mottige buxushaag en de aanplant van nieuwe rode 
rozen, genaamd ‘Roter Duft’. Deze boden reeds dit seizoen een spectaculaire aanblik 
én geur. Ook in de siertuin liet de tuingroep zich gelden. Een rozenbed en een 
bloemenborder werden geheel vervangen. 
 

 
Foto C. De Haan: Spektakel in de stinzetuin 
 
Twee bikkels van de parkgroep vervingen eigenhandig het verrotte vijverbruggetje met 
een breder exemplaar. Met het bruggetje wordt een doorgaande wandeling mogelijk 
achter de vijver langs de noordwest-hoek. Daar bevinden zich nog een opslag en de 
restanten van een vakantieverblijf.  De stichting Lissone beraadt zich nog op de 
mogelijke openstelling van dit deel van het park voor het publiek.  
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Foto B.Admiraal: Brug over troebel water 
 
Andere bemerkenswaardige ontwikkelingen waren de verdere uitbreiding van de 
prachtige stinzetuin en de herplant van een Magnolia kobus aan het einde van de 
Middenlaan. De tuinploeg ging onverdroten voort met het verbeteren van de 
grondstructuur door het verwerken van karrevrachten paardenmest en compost. 
 
De boomgaard had dit jaar een tegenvallende opbrengst. Gelukkig herstelden onze 
jonge fruitbomen goed van de overenthousiaste aanpak door onze kudde schapen vorig 
jaar.  
 
De productie en verkoop van Wester-Amstel belandde dit jaar op een lager plan. Naar 
aanleiding van de tegenvallende opbrengsten, het gebrek aan grote evenementen en 
verdere organisatorische uitdagingen hebben we besloten deze activiteit verder terug te 
schroeven.  
 
Ons zorgenkind, de boomgaardlaan, takelde verder af.  Stichting Lissone werkt verder 
aan plannen voor vervanging van deze laan. 
 
Onze ‘vogelmannen’ onderhielden ook dit jaar de nest- en schuilkasten voor vogels en 
vleermuizen. Ook dit jaar werd het nestkasten arsenaal verder uitgebreid met nieuwe 
kasten, vervaardigd en geschonken door een weldoener. Het nestkast gebruik door 
onze vogels blijft op een hoog peil. De vleermuiskasten daarentegen worden niet 
benut. 
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Publiciteit 
 
 
De Buitenplaats, onze tweetalige, digitale nieuwsbrief, verscheen wederom twee keer 
dit jaar. De waardering was hoog, zoals bleek uit de online- en off-line reacties.  
 
De functionaliteit van onze website wester-amstel.nl werd verder uitgebreid met de 
toevoeging van een evenementen-kalender.  
 
Bezoek aan zowel onze website als onze Facebook- en Instagram pagina ‘wester-
amstel’ lag op een vergelijkbaar nivo als vorig jaar. Onze Tripadvisor ranking bleef 
steken op positie nummer 6. Net als vorig jaar werden hier nagenoeg geen recensies 
geplaatst, door het wegblijven van buitenlandse bezoekers. Op Google werden vele 
bezoekersrecensies gepost. Onze algehele score daalde licht van 4.5 naar 4.4 als 
gevolg van één niet-nader toegelichte 1 ster score.  
 
Wij streven naar gezonde scores op beide media. Ons doel is om potentiële bezoekers 
een goed beeld te verschaffen van de meerwaarde van een bezoek aan Wester-Amstel. 
Wij gebruiken de toelichting bij recensies als middel om ons profiel verder te 
verbeteren. Wij streven niet naar significant hogere bezoekersaantallen, en werken 
derhalve niet actief aan het vergroten van onze virtuele bekendheid en aantallen 
bezoekers (‘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 
Wester-Amstel ontving veel aandacht in de door de gemeente Amstelveen geleide 
campagne Amstelveen 24/H. Ook het burgemeestersbezoek haalde de media.  
 
 
 

Evenementen en Ontvangst  
 
 
De plantenbeurs in april, de opening van Amstellanddag in juni en de Open 
Monumentendag in september werden allemaal vanwege corona-maatregelen afgelast.  
 
Wel werden er op 23 september activiteiten georganiseerd als onderdeel van het 
programma ‘Amstelveen 24/H’. In deze 24-uurs marathon van de gemeente Amstelveen 
participeerden wij met de programma-onderdelen ‘Ochtendgekwetter’ en ‘Romantische 
Avondwandeling’. Bij het eerste onderdeel werden door twee ervaren gidsen van IVN – 
waarvan één onze vertrouwde en gewaardeerde vriend en oud-secretaris Gertjan 
Roebersen – een rondleiding gegeven met als starttijd 7:00. Verkleumde deelnemers 
kregen na afloop warme chocolademelk met koek. Bij het tweede onderdeel konden 
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participanten zelfstandig of onder begeleiding om 19:00 starten met een wandeling, in 
het snel donker wordende park. Bij een kampvuur werden versnaperingen geserveerd.  
 

 

Foto C. Sleebos:  
Schemeractiviteiten op Wester-Amstel 
 
 
 
 
 
 
Voor beide evenementen was het nodig om 
vooraf reserveringen te maken. Wij gebruikten 
daarbij voor het eerst een digitaal 
reserveringssysteem. Dat was een onvervalst 
succes. Niet alleen waren de kaarten in een 
sneltreinvaart gereserveerd, ook betalingen, 
wijzigingen en de kaartcontrole verliepen 
gesmeerd. Nog belangrijker was dat onze 
participanten razend enthousiast waren. Wij 
hebben vele nieuwe vrienden gemaakt! 

 
 
Een andere nieuwe activiteit was ‘Peuters in t Wild. Emilie Zandvliet, een ervaren 
kinderbegeleidster, verzorgde diverse spannende avonturen tochten voor peuters en 
kleuters uit de wijde omgeving. Het enthousiasme van de betrokkenen was groot. Wij 
hopen over 14 jaar de oudste deelnemer te verwelkomen als nieuwe vriend. 
 
Alle voorbereidingen waren gereed voor de start van een binnenprogramma in de 
achterzaal. Beschermers Amstelland had in samenwerking met ons een serie 
bijeenkomsten georganiseerd onder de gemeenschappelijke noemer ‘Amstelland 
Ontmoet’. Deze bijeenkomsten hadden de opmaat moeten vormen naar een bredere 
programmering van publieksbijeenkomsten, bestaande uit lezingen, concerten en 
andere bijeenkomsten passend bij de luister van Wester-Amstel.  
 
In het najaar hebben zowel de entree als de achterzaal een majeure renovatie onder 
gaan. De oude koetsenstalling is weer herkenbaar, door het terugbrengen van 
authentieke elementen. Zowel de uitstraling als het gebruiksgemak zijn belangrijk 
verbeterd. Stichting Arcadisch Wester-Amstel schonk comfortabele ‘vintage’ 
klapstoelen, afkomstig van een gymnasium uit Baden-Würtemberg. 
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Foto’s S.L.Movig: Oud en Nieuw  
 
 
Wij verwachten met deze binnen bijeenkomsten te starten, zodra de Corona-situatie dit 
weer toestaat. Ook werken wij verder aan extra programma evenementen voor komend 
winterseizoen. En we denken na over de ontvangst van tuingroepen, wellicht al dit 
zomerseizoen. 
 
 
 

Financiën 
 
 
Beter resultaat dan begroot 
De stichting heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van 77  euro 
op een totaal van 7.912 euro aan uitgaven . Begroot was een negatief resultaat van 850  
euro, waarmee het resultaat 927 euro hoger uitviel dan verwacht. 
 
Inkomsten hoger dan verwacht 
De bijdrages van onze vrienden kwamen uit op 4.554 euro en lagen daarmee circa 300 
euro hoger dan vorig jaar; 1.000 euro hoger dan de begrote 3.500 euro. Veel vrienden 
hebben hun bijdrage vrijwillig verhoogd, wat de terugloop in het aantal vrienden meer 
dan heeft gecompenseerd. Daarvoor zijn wij hen zéér erkentelijk. Er werd in totaal 
2.312 euro eenmalig gedoneerd, ook dit was een grote meevaller. De 
bruidsrapportages leverden onze vrienden een additionele 600 euro op, een bijdrage 
van de gemeente aan Amstelveen 24/h 250 euro. De verkoop van WA producten lag 
met 183 euro in lijn met de verwachtingen.  
 
 
Uitgaven in lijn met begroting, extra bijdrage aan Oranjerie 
De uitgavenkant was met een totaal van 7.835 euro hoger dan de begrote 5.600 euro. 
De meeste uitgavenposten waren conform begroting, waarbij de geplande uitgave van 
2.000 euro voor het vernieuwen van  het rozenmedaillon en siertuin het meest in het 
oog springt. Door de toegenomen bestedingsruimte konden we 2.500 euro bijdragen 
aan de planvorming en ontwikkeling van de nieuw te bouwen Oranjerie.  
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Aanwending resultaat 
Het positieve resultaat van 77 euro is te klein om daarvoor een apart doel te definiëren. 
Het is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.  
 
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 2021 geen vergoeding voor hun 
inzet.  
 
De algemene bestuurskosten bedroegen in 2021 welgeteld 0 euro.  
 
 
 

Vooruitblik 2022 
 
 
Bij het verschijnen van dit jaarverslag is het seizoen 2022 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 tuin- en parkgroep werken gezamenlijk aan de realisatie van een vogelbosje 
in de strook langs de schapenweide en de achtertuin. Doel is hier om meer 
vogels aan te trekken door het planten van vogelvriendelijke heesters en 
struiken.  

• De tuingroep werkt aan een verdere verfraaiing van de tuinen, in het bijzonder 
de siertuin. Zij streeft daarbij naar opname in de Open Tuinengids 2023 van de 
Nederlandse Tuinenstichting. 

• De tuingroep samen met de ontvangstgroep werken aan de opzet van 
tuinrondleidingen, voor liefhebberspubliek. 

• De werkgroep publiciteit werkt aan vervanging en verfraaiing van de bebording 
• De ontvangstgroep organiseert een speciale vriendenborrel; en werkt aan 

verdere wervingsacties. 
• De ontvangstgroep werkt, onder andere in samenwerking met Beschermers 

Amstelland, aan een verdere invulling en realisatie van de binnen-
programmering. 

• Publiciteit en IT werken gezamenlijk aan nieuwe functionaliteiten: 
evenementenkalender, en additionele boekingsfaciliteiten  
 

Daarnaast wordt door het bestuur gewerkt aan de volgende zaken: 
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• Programmering binnen activiteiten in het winterseizoen, in samenwerking met 
Stichting Beschermers Amstelland. 

• Opzetten van speciale vriendenactiviteiten, en wervingsactiviteiten. 
• Verdere planvorming voor een nieuw te bouwen Oranjerie, in samenwerking 

met Stichting Lissone. 
• Fondsverwervingsactiviteiten: vervanging picknicktafel bij vijver, adopteer een 

boom. 
• Missie-, visie- en meerjarig beleidsplan ontwikkeling. 
• Bestuurs- en vrijwilligerswerving voor bovenstaande. 

 
 
 

Conclusie 
 
 
Het was wederom een goed jaar voor Wester-Amstel én voor de Vrienden van Wester-
Amstel. Wij leverden wederom een wezenlijke bijdrage aan het buitenleven en 
instandhouding van deze idylle aan de Amstel. 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 2021 
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Verklaring Kascommissie 
 

 
 
Foto achterzijde C. De Haan:  Kleine Vuurvlinder landt in de moestuin 
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