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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Herstel Oosterpark. De Stichting is opgericht en notarieel 
geregistreerd op 19 januari 2016 en gevestigd te Amsterdam. Dit beleidsplan is vastgelegd in de 
bestuursvergadering van 27 februari 2016. 
Aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de Stichting is dat de beleidsmakers van de gemeente 
Amsterdam bij de renovatie van het Oosterpark de omwonenden, bezoekers en overige 
belanghebbenden en diverse wettelijke bepalingen hebben genegeerd.  
 
Enkele van deze belanghebbenden besloten samen de Stichting Herstel Oosterpark op te richten met 
als doel het project “Verdubbeling Oosterpark” ongedaan te krijgen en het Oosterpark in zijn oude 
luister te herstellen met de middelen die hen wettelijke ten dienste staan. 
 
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). 
Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn. Na de akte volgt 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een 
beleidsplan wordt sterk geadviseerd. Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de 
status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen 
van de ANBI rekening gehouden.  
 
Stichting Herstel Oosterpark heeft in 2016 een ANBI status aangevraagd. Een ANBI status heeft als 
voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de 
stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. 
 
 Dit plan geeft inzicht in: 
 
 • Missie, visie en doelstellingen van de stichting 
 • Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting  
 • De manier waarop de stichting geld werft 
 • Het beheer van vermogen van de stichting  
 • De besteding van het vermogen van de stichting 
 • Het functioneren van het bestuur  
 
 
 
Namens het bestuur van de Stichting Herstel Oosterpark  
 
 
 
Ernst Sonneveldt 
 
Voorzitter 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
Het beleidsplan 2016-2020 van de Stichting Herstel Oosterpark heet, hoe kan het ook anders, 
“Herstel Oosterpark”. Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van deze stichting, in de 
komende jaren en de titel dekt de lading volkomen. Het beleid is erop gericht veranderingen teweeg 
te brengen. Veranderingen die positief uit moeten pakken voor de flora en fauna in het Oosterpark, 
haar omwonenden en overige bezoekers.  
 
Het Oosterpark is de aanlegde “tuin” voor ca. 80.000 omwonenden; een slechts 12 ha groot park 
temidden van de Oosterparkbuurt, Dapperbuurt en de Plantage.  
Van de bewoners is ruim 90% verstoken van een buiten of tuin. Het Oosterpark is daarom een voor 
de gezondheid en ontspanning van bewoners noodzakelijke groene plek in deze dichtbevolkte, 
versteende wijken in Amsterdam.  
Ouders komen hier om hun kinderen te laten spelen, kinderen die al wat ouder zijn komen 
zelfstandig sporten en spelen om vervolgens zelf later hun kinderen te laten spelen.  
In het oorspronkelijke plan van het Oosterpark, in 1892 door Springer aangelegd staat; 
 
“Ter verpozing van de gewone Amsterdammer met kleine inkomens, die verstoken zijn van een eigen 
tuin en die wonen in de dichtbevolkte woonwijken in de oostelijke stadsuitbreiding…”.  
Dit plan heeft niets aan kracht ingeboet. De stad is inmiddels veel dichter bevolkt, groeit jaarlijks met 
ca 12.000 bewoners en ca 90% van de Amsterdammers in de oude stad beschikt niet over een tuin of 
buitenruimte waardoor de druk op ons steeds kleiner wordende groen steeds groter wordt.  
 
Niet alleen de omwonenden maken gebruik van het park. De flora en fauna van een stadspark zijn 
uniek en zij herbergt vele beschermde plant- en diersoorten. Deze moeten vanuit haar beschermde 
status bewaard blijven en dragen bij tot de instandhouding van de unieke natuur en natuurbeleving 
in de stad. 
 
Zo is de functie van het park niet alleen één van ontspanning en bezinning voor omwonenden en een 
foerageergebied voor de fauna, maar het levert ons inziens ook een bijdrage aan de educatie van de 
jeugd in de vorm van biologielessen aan scholen in de omgeving. Het Oosterpark heeft een 
uitgebreide flora en fauna te bieden. 
 
Bomen, planten en struiken zijn niet alleen mooi om te zien en geven rust, maar zetten ook CO2 
(koolstofdioxide) om in O2 (zuurstof). Bovendien filteren zij fijnstof, zijn zij de natuurlijke habitat van 
vele diersoorten en zorgen zij voor schaduw, verkoeling en dus voor een milder klimaat en niet in de 
laatste plaats, nemen zij regenwater op.  Een park is daarom noodzakelijk voor een gezonde 
stadslucht, een gezondere en gelukkiger bewoner, zij draagt ook bij aan een betere 
waterhuishouding. 
 
In het Oosterpark zijn voor Project Verdubbeling Oosterpark ca. 500 bomen en duizenden struiken en 
planten gekapt.  Vóór Verdubbeling Oosterpark zorgde de flora niet alleen dat de CO2-uitstoot werd 
verminderd maar nam zij daarnaast vele duizenden liters water op zodat het park “droog” bleef.  
 
Het resultaat van de massale kap hebben we in de herfst en winter van 2015/2016 kunnen 
aanschouwen: Ondanks de nieuw aangelegde drainage heeft het stadsdeel pompen moeten plaatsen 
om het park en haar flora niet te laten verdrinken. En zelfs dat hielp niet, het park staat op veel 
plekken “onder water”, waardoor overgebleven bomen en zelfs nieuw aangeplante bomen en 
planten bij voortduring in het water staan, waardoor de wortels gaat rotten en vervolgens sterven. 
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In deze versie van dat beleidsplan wordt getracht duidelijk te maken wat deze stichting in de periode 
2016-2020 in grote lijnen wil doen om het Oosterpark als meerwaarde voor de bezoekers van het 
Oosterpark te laten functioneren. Binnen deze kleine organisatie zetten diverse vrijwilligers zich 
belangeloos in om het Oosterpark zijn oude gedaante terug te bezorgen. 
 
Tot nu toe verloopt dat moeizaam omdat de politiek ondanks de vele waarschuwingen geen enkele 
beweging heeft getoond om de buurt enigszins tegemoet te komen. Wij streven er naar een zo groot 
mogelijk draagvlak te creëren bij bevolking en politiek om dit te bewerkstelligen.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de Stichting Herstel Oosterpark op basis van argumenten en bewijslast 
het Oosterpark weer tot een voor ieder te allen tijde toegankelijk park kunnen maken. 
 
Dit plan toont de voorstellen uit het beleidsplan 2016-2020 waarmee de Stichting Herstel Oosterpark 
de fundamenten onder de kwaliteit van leven in de Oosterparkbuurt wenst te verstevigen. 
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Hoofdstuk 2. Beschrijving van de stichting 
 
2.1 Historie 
 
De Stichting Herstel Oosterpark is op 19 januari opgericht en komt voort uit Omsingeling Oosterpark 
actiegroep. In 2012 besloot het toenmalige stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam dat het 
Oosterpark gerenoveerd zou moeten worden. De renovatie zou niet zomaar een renovatie zijn maar 
het project werd: ‘Verdubbeling Oosterpark’ genoemd. De verwijzing naar verdubbeling dekte 
geenszins de lading want de oppervlakte van het park zou er niet mee verdubbeld worden. 
 
Er zouden 450 bomen gekapt moeten worden van de 1143, wat op veel weerstand van de 
buurtbewoners stuitte. Om hier tegen in verzet te komen werd de Vereniging Vrienden van het 
Oosterpark opgericht. De doelstelling van deze vereniging was de kap van zoveel bomen te 
voorkomen. Echter in plaats van het voorkomen van de kap van 450 bomen werd met het stadsdeel 
overeengekomen dat er een aantal bomen gespaard konden worden. Ondank 153 bezwaarschriften 
van buurtbewoners die liever naar de rechter waren gestapt besloot de VVO dat de bezwaarschriften 
ingetrokken konden worden. 
 
Enkele leden van de VVO en ondertekenaars van bezwaarschriften besloten uit de VVO te stappen en 
zelfstandig verder te gaan onder de naam Omsingeling Oosterpark actiegroep om alsnog de gestelde 
doelen te bereiken. Gesteund door vele bezoekers van het Oosterpark heeft deze actiegroep actie 
gevoerd, rechtszaken aangespannen en diverse aangiften gedaan. 
 

2.2 De stichting op dit moment 
 
De stichting is nog een zeer jonge stichting die op 28 december haar oprichtingsvergadering heeft 
gehad en waar op 19 januari bij Notariskantoor van Ligten te Amsterdam de akte gepasseerd is.  
De stichting kan nog niet bogen op veel activiteiten maar de eerste uitdagingen zullen binnenkort 
worden opgepakt. 
 

2.3 De visie van de stichting 
 
De stichting wil de mogelijkheden in huis hebben om te zorgen voor een park waar iedereen zich 
prettig voelt, waar flora en fauna de kans krijgt zich te ontwikkelen en waar het voor de bezoekers als 
natuurgebied goed toeven is. Waar men kan recreëren, tot rust komen en zich kan bezinnen.  
 

2.4 De missie van de stichting 
 
De stichting wil voor de bezoekers van het Oosterpark voorzien in de behoefte van beweging, 
vrijetijdsbesteding, rust en bezinning. De stichting wil de flora en fauna beschermen en de flora en 
fauna die verdwenen is terugbrengen in het Oosterpark. 
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2.5 De doelstellingen van de stichting 
 
De stichting is opgericht om de volgende doelstellingen te bereiken: 
 

1e Het houden van vergaderingen en onderhandelingen met overheid en particulieren, 
het bevorderen van bekendheid en medewerking bij de overheid en particulieren en 
al het andere van datgene wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
bevorderlijk kan zijn aan de doelstelling van de stichting en dan met name 
gerelateerd aan het project ‘Verdubbeling Oosterpark’ alles in de ruimste zin van het 
woord; 

 
2e Het bewerkstelligen van het herstel van de flora en fauna van het Oosterpark vooraf 

werkzaamheden d.d. september 2014 gerelateerd aan Fasen 1, 2, 3 en 4 project 
‘Verdubbeling Oosterpark’. 

 
3e Onderzoek en waarheidsvinding naar politieke en ambtelijke besluitvorming omtrent 

het project ‘Verdubbeling Oosterpark’ vanaf eerste publicaties tot heden. 
 

4e Het initiëren en voeren van juridische procedures tegen de gemeente Amsterdam in 
het algemeen, bestuurders, politici, ambtenaren, derden – contractpartijen etc. etc. 
in het bijzonder, alles gerelateerd aan het project ‘Verdubbeling Oosterpark’.” 
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Hoofdstuk 3. Achtergrond en toekomst 
 
Het Oosterpark wordt bedreigd in zijn functie als stadspark. Net als vele ander buurtparken wordt dit 
veroorzaakt door de vermarketing van Amsterdam en de toenemende invloed op het gemeentelijk 
beleid van onroerend goedbezitters, café- en hotelexploitanten en evenementenorganisatoren.  
 
De Stichting Herstel Oosterpark heeft een aantal doelstellingen die hieronder worden benoemd en 
toegelicht. Alles staat in het kader dat wij de oorspronkelijke functie van het Oosterpark voor 
omwonenden willen te herstellen en het park weer terug willen geven aan hen voor wie het bedoeld 
is: de Amsterdammer. Het park moet opnieuw een groene, gezonde oase worden in een drukke en 
levendige stad:  
 
- Het Oosterpark moet een voor iedereen toegankelijk monument zijn en blijven waar 

bewoners te allen tijde van de daarvoor aangelegde natuur kunnen genieten, zo nodig met 
activiteiten die in overeenstemming zijn met de draagkracht van het park. 

 
- Een park dat de samenhang in de buurt stimuleert door te luisteren naar bewoners en 

daarmee de onderlinge banden te versterken. 
 
- Het verstrekken van optima forma natuurbeleving in de stad, voor bewoners nú en de 

generaties die ná hen komen. 
 
- In samenwerking met aanpalende organisaties, natuuronderwijs stimuleren voor scholen die 

hier belangstelling voor hebben. 
 
- De wegens het project “Verdubbeling Oosterpark” gekapte bomen, (rozen)struiken en 

planten moeten herplant en volledig in het Oosterpark gecompenseerd worden.  
 
- Bij “Verdubbeling Oosterpark” denken we aan kwalitatief méér groen, vanwege het grotere 

oppervlak dat is ontstaan alsook om tegemoet te komen aan de groeiende toestroom van 
bewoners en bezoekers. 

 
- Voorkomen dat er grootschalige evenementen in het park georganiseerd gaan worden. 

Tegelijk moet er ruimte gegeven worden aan kleinschalige buurtgebonden evenementen. 
 
- Beslissingen over gebruik en aanpassingen van het park worden altijd in samenspraak met 

bewoners en haar bewonersplatforms genomen. 
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Hoofdstuk 4. Werkzaamheden van de Stichting 
 
Hoe wil de stichting haar doelen bereiken? 
 
Stichting Herstel Oosterpark wil doorgaan zoals zij nu bezig is. Dit houdt in het onder de aandacht 
blijven brengen van de belangen van bezoekers, gebruikers, omwonenden en belanghebbenden van 
het Oosterpark bij de overheid, gemeente en derden net zolang totdat iedereen op dezelfde 
eenduidige manier handelt en de wet- en regelgeving op dezelfde en juiste manier wordt toegepast.  
 
Om dit te realiseren zal de stichting continu middels (sociale)media, brieven deze instanties blijven 
benaderen. Verder wil de stichting samen werken met instanties om hiervoor wet- en regelgeving en 
eventuele beleidsregels aan te passen. Het voorzien van informatie aan bezoekers, omwonenden, 
scholen e.d. hoe beter om te gaan met deze doelgroep. 
 
Ontwikkelen van een studiekit voor scholen, belanghebbenden en instanties. 
Samenwerken met anderen stichtingen, organisaties, bedrijven die raakvlakken hebben met Stichting 
Herstel Oosterpark. Hierdoor ontstaan weer extra kansen. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om 
extra faciliteiten die elkaar aanvullen. Stichting Herstel Oosterpark blijft haar eigen doelen nastreven 
en is verantwoordelijke voor de invulling en uitvoering hiervan. 
 
Stichting Herstel Oosterpark blijft de media benaderen, lokaal maar ook landelijk. De reden om dit te 
doen is erkenning en aandacht voor deze doelgroep en de werving van geld. 
Stichting Herstel Oosterpark streeft naar het opbouwen van samenwerkingsverbanden tussen de 
diverse gelijkgestemde stichtingen en verenigingen, instanties en naar continuïteit en eenduidigheid 
om de dienstverlening naar de doelgroep te verbeteren. 
 
 

Hoofdstuk 5. Financiën 
 
Om de doelen van stichting Herstel Oosterpark te realiseren is geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan 
van jaarlijkse kosten, basis kosten, om de stichting draaiende te kunnen houden. Maar wil de 
Stichting kunnen groeien tot een regionaal of landelijk aanspreekpunt dan is meer geld noodzakelijk. 
Dit geld zal dan besteedt worden aan: beter voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, 
sociale media), informatievoorziening, onderzoek, samenwerkingsvormen, meer diepgang in dit 
onderwerp, pr activiteiten enz. enz. 
 
Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting: 
 

Globale indicatie jaarlijkse kosten op jaarbasis 

Internetpagina € 50, - 

Postzegels € 10,- 

A4 papier € 21,- 

Printer inkt € 150, - 

Afschrijving computer (3 jaar) € 200, - 

Afschrijving printer (3 jaar) € 150,- 

Reiskosten € 300,- 

Telefoonkosten € 500,- 

Inschrijving Kamer van Koophandel € 50, - 

Bankkosten (boekingskosten, aanhouden rekening e.d.) € 100,- 

Eenmalige kosten oprichting € 850,- 
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Als de Stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aangaan met 
instanties e.d. zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog lastig in te schatten om 
hoeveel kosten dit dan gaat. 
De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit houdt in dat 
het lastig is in te schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. 
 

5.1 De manier waarop de Stichting geld werft 
 
De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsering, donaties (giften), filantropie, subsidies, 
fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier 
zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. 
 
De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, samenwerkingspartners, 
onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan 
bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijke 
maatschappelijk diner of het benaderen van de plaatselijke Rotary, Lions Club of het inzetten van 
multimedia en social media. 
Verder wil de Stichting bladen, dagbladen en tijdschriften benaderen om voor haar doelstelling steun 
te verwerven. 
 
Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke 
initiatieven van mensen of organisaties of de verkoop van merchandising gerelateerd aan het 
Oosterpark. 
 
Stichting Herstel Oosterpark is een kleine open en slagvaardige stichting. Via o.a. de website en 
andere sociale media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) wordt regelmatig gerapporteerd 
over activiteiten en de behaalde resultaten. 
Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn. 
 
Sponsering: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij 
(de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij 
de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de 
sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst 
(sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer 
 
Donaties (giften) eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel! 
Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke doelen 
met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De vrijwilliger is hier een voorbeeld van. 
 
Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand 
houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden. 
 
Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen. 
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. 
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Hoofdstuk 6. Het beheer en de besteding van het vermogen 
 
Stichting Herstel Oosterpark is als ANBI stichting verplicht een administratie voeren. Uit deze 
administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, 
welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt 
ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de 
instelling is. 
 
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Herstel Oosterpark zich vrijwillig 
inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele 
gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald! 
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de 
Stichting. Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan en 
aangewend worden voor alle activiteiten die het mogelijk maken het Oosterpark weer in oude luister 
te herstellen. 
 
Daar er geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden 
vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteedt. 
De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL42 INGB 0007 1439 93 t.n.v. Stichting Herstel 
Oosterpark bij de ING-bank te Amsterdam. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari 
tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de 
jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een 
staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. 
 
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een 
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan 
gepubliceerd op de website. 
 
Als blijkt dat Stichting Herstel Oosterpark haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden 
opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, 
dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het 
bestuur worden bepaald. 
 
 

Hoofdstuk 7. Het bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 
Voorzitter: Ernst Sonneveldt 
Secretaris: Fred Sieverts 
Penningmeester: Arend Wakker 
Algemeen bestuurslid: Hans Olykan 
Algemeen bestuurslid: Saskia Ploeg 
Algemeen bestuurslid: Jack Weisselberger 
 
Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn 
eigenvermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van 
donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder 
mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. 
Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het bestuur uit minimaal drie 
personen met gelijkheid van stemmen. 
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Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van 
de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de 
ontwikkelingen op de hoogte. 
Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke 
acties oppakt en uit gaat voeren. 
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: 
Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen 
e.d., PR en communicatie (bekendheid).Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en 
brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties. Financieel beheer, overleg over 
de besteding van het geld. 
 
Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. 
De voorzitter doet de financiële acquisitie, PR, netwerken en communicatie, de secretaris 
ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van 
beleidsstukken, de penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer, jaarlijks stemt hij 
dit af met de anderen bestuursleden, de webmaster is verantwoordelijk voor het onderhouden van 
de internetpagina. 
 
Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Herstel 
Oosterpark. Deze akte is op te vragen bij Stichting Herstel Oosterpark. Een eerste aanzet voor het 
huishoudelijk reglement vindt u in bijlage 3. Dit regelement zal aankomende jaren verder ontwikkeld 
worden door Stichting Herstel Oosterpark. Tenslotte willen wij nog verwijzen bijlage 4. Juridische en 
fiscale structuur 
 
 

Hoofdstuk 8. Overzicht gegevens Stichting 
 
Stichting Herstel Oosterpark is een Stichting en is ingeschreven te Amsterdam, onder nummer KvK 
nummer: 65110056 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en drie algemeen 
bestuursleden. 
 
Voorzitter:   Ernst Sonneveldt 
Secretaris:   Fred Sieverts 
Penningmeester:  Arend Wakker 
Bestuurslid:   Saskia Ploeg 
Bestuurslid:  Hans Olykan 
Bestuurslid:  Jack Weisselberger 
 
Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 855983954 
Het banknummer van de Stichting is: NL42 INGB 0007 1439 93 
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden 
gedownload. (zie www.hersteloosterpark.nl) 
 
 
Stichting Herstel Oosterpark 
KNSMlaan 15 
1092AL Amsterdam  
info@hersteloosterpark.nl 
 

Dit beleidsplan wordt gebruikt t.b.v. de ANBI-status. 

http://www.hersteloosterpark.nl/
mailto:info@hersteloosterpark.nl
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Bijlage 1. ANBI Stichting Herstel Oosterpark  
 

ANBI-status 
 
Stichting Herstel Oosterpark gaat ervan uit medio 2016 een zogenaamde erkenning ANBI-status te 
hebben. De ANBI-status zal worden aangevraagd zodra de statuten zijn gewijzigd. 
Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het 
gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van 
kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen 
gebruikmaken van de fiscale voordelen. 
 
Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen 
voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een 
beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, 
vindt u op de website van de Belastingdienst en www.anbi.nl. 
Herstel Oosterpark is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale voordelen, zoals: 

• Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en 
schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. 
• Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van 
schenking. 
• Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard 
binnen de daarvoor geldende regels). 

 
Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. Stichting Herstel Oosterpark voldoet daaraan. De 
regels waaraan onze stichting zich houdt kunnen als volgt worden omschreven: 
• Het 'beschikkingsmacht criterium': Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het 
vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de 
stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een 
rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van 
de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. 
 
• Het 'bestedingscriterium': Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig 
is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Het 
doel van het bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen 
mag een ANBI in ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als 
legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de 
rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). 
Het rendement moet dan uiteraard wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en 
mag niet als vermogen worden aangehouden. Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding 
voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI. Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het 
realiseren van de doelstelling. 
 
• Beleidsbepalers (de bestuurders of leden van de raad van toezicht) mogen geen andere beloning 
ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in 
aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. 
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• Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier 
waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. 
Het plan moet inzicht geven in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de 
instelling geld wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling, de besteding van het 
vermogen van de instelling. 
 
• De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot 
de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen).Kosten voor propaganda, publiciteit en 
public relations zijn voorbeelden Beleidsplan Stichting Herstel Oosterpark 2016-2020 van kosten van 
het werven van geld. Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, 
giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerskosten zijn 
administratiekosten. 
 
• Uit de statuten/regelgeving van de Stichting moet blijken aan welk doel, dat een algemeen belang 
dient, het batig saldo wordt besteedt mocht de Stichting worden opgeheven. 
 
• Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke 
bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen 
zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle 
andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. 
De certificering van Stichting Herstel Oosterpark als ANBI kunt u vanaf ……………..terugvinden op 
www.belastingdienst.nl. 
 
 

 
Bijlage 2. Ontstaan Stichting Herstel Oosterpark 
 
De Stichting Herstel Oosterpark is ontstaan doordat de gemeente Amsterdam het besluit nam om 
het Oosterpark te renoveren en het besluit nam om het Oosterpark te renoveren en hierbij één 
derde van de 1134 bomen besloot te kappen ondanks heftig verzet van bezoekers, omwonenden, 
gebruikers en andere belanghebbenden. 
 
De stichting is begonnen als actiegroep die diverse acties, inspreekbeurten en rechtszaken gevoerd 
heeft om de gemeente Amsterdam van haar besluit af te doen zien. De stichting heeft diverse 
aangiften gedaan tegen de gemeente van diverse strafbare feiten. Al deze aangiften zijn ontvankelijk 
verklaard en het OM zal tot dagvaarding overgaan. De stichting kan op voldoende draagvlak van de 
bevolking rekenen om hier mee door te gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belastingdienst.nl/
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Bijlage 3. Notaris Akte (statuten)/ Huishoudelijk Reglement 
 
De Notariële akte is als apart document bijgevoegd.  
 
Tevens is een exemplaar van het huishoudelijk reglement bijgevoegd zoals bepaald is in de 
bestuursvergadering van 27 februari 2016. Dit reglement zal aankomende jaren nog verder 
ontwikkeld worden en door het bestuur met een meerderheid van stemmen worden vastgesteld. Na 
vaststelling door het bestuur is iedereen verplicht zich aan de opgestelde statuten/akte en het 
reglement te houden. 
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Bijlage 4. Juridische en fiscale structuur 
 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, 
vervreemding en bezwaren van registergoederen met een meerderheid van stemmen. 
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. 
4. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de Stichting en van alle bestuurders en de 
mutaties daarin in het openbare Stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken. 
5. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de Stichting 
vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk. 
6. De Stichting is door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling 
(ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, zodat zij in aanmerking komt voor 
het verlaagde tarief van ten aanzien van schenking –en successierechten. 
7. De Stichting is niet BTW- plichtig. 
 


