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1. Inleiding 
Dit plan beschrijft de doelstellingen van de vereniging en de activiteiten die worden georganiseerd 
om deze doelstellingen te realiseren. 

In het beleidsplan 2022-2025 wordt beschreven wat de VDOB! in de voor ons liggende periode in 
grote lijnen wil doen om de natuur en het milieu in de Noordelijke Oeverlanden van de Nieuwe Meer 
te beschermen en te verfraaien.  

2. Beschrijving van de vereniging 

2.1. Historie 
De VDOB! is opgericht in 1984 door een aantal natuurliefhebbers die tot die oprichting zich als een 
groep van actievoerders had verzet tegen de gemeente Amsterdam om bebouwing van de 
Noordelijke Oeverlanden van de Nieuwe Meer te voorkomen.  Het doel van het verzet was het 
behoud van de biologische en recreatieve waarde van en de bescherming van de natuur en milieu in 
de Nieuwe Meer en haar Noordelijke en Zuidelijke Oeverlanden, gelegen in het zuidwestelijk deel 
van Amsterdam.  De statuten zijn in 1984 bij de notaris gepasseerd en in 2015 zijn gewijzigd in 
verband met de aanvraag van de Algemeen Nut Beogende Instelling, de ANBI-status. 

2.2. De vereniging op dit moment 
Op dit moment telt de vereniging zo’n 700 leden die een contributie of donatie van minimaal € 12,50 
per jaar betalen.  Na een enorme groei in de eerste twintig jaren van haar bestaan is het aantal leden 
de laatste 10 jaren redelijk constant gebleven.  Van de contributie wordt tweemaal per jaar het 
verenigingsblad ‘Oever’ uitgegeven en de kalender met daarin opgenomen het excursieprogramma.  
De leden kunnen kiezen het blad en de kalender per post thuisbezorgd te krijgen of voor  een online 
Pdf-versie.  Daarnaast wordt er op regelmatige basis een nieuwsbrief gestuurd. 

De vereniging moet het sinds april 2017 zonder subsidie van de gemeente Amsterdam doen 
waardoor de vergoedingen van reis- en andere kosten gemaakt door de vrijwilligers die betrokken 
zijn bij het beheer van de Noordelijke Oeverlanden van de Nieuwe Meer, alsmede de vrijwilligers die 
betrokken zijn bij de educatie-activiteiten, worden betaald uit de contributies van de leden.  De 
bestuursleden ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.  

De activiteiten van de vereniging worden georganiseerd vanuit het NME-centrum ‘De Waterkant’, 
Riekerweg 32 in de Oeverlanden.  Dit centrum is in het bezit van de gemeente Amsterdam, stadsdeel 
Nieuw-West, en wordt door de gemeente ter beschikking gesteld aan de vereniging en aan de 
Stichting Veldstudie. 

2.3. Visie van de vereniging 
De vereniging zet zich in voor het behoud van de biologische en recreatieve waarde en de 
bescherming van de natuur en het milieu in de Nieuwe Meer en van de Oeverlanden van de Nieuwe 
Meer.  Dit gebied wordt in het noorden begrensd door de rijksweg A4, in het westen door de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer, in het zuiden door het Amsterdamse Bos en in het oosten door 
de Schinkel.  Soms kunnen de activiteiten zich uitstrekken tot het landelijke gebied tussen de 
rijksweg A4 en de Sloterweg.  



 

 

  

  

Postadres: Esther de Boer van Rijkstr. 36-1, 1065 GN Amsterdam | Website: www.oeverlanden.nl 

 Blad 3 van 5 

2.4. Missie van de vereniging 
De vereniging zal zich te allen tijde verzetten tegen aantasting van het voornoemde natuur- en 
recreatiegebied. Daarbij moet worden gedacht aan verzet bij regelmatig terugkerende bouwplannen 
van de gemeente Amsterdam, en verzet tegen het opzetten van grootschalige muziekfestivals en 
andere recreatieve activiteiten die de flora en fauna in het gebied wreed zullen verstoren. 

De vereniging geeft voorlichting over het voornoemde gebied in de vorm van excursies aan leden en 
niet-leden en verzorgt samen met de Stichting Veldstudie educatieve activiteiten aan basis- en 
middelbare scholieren. 

De vereniging stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar natuur en milieu in voornoemd gebied en 
bevordert planvorming gericht op het behoud en de versterking van de biologische en recreatieve 
waarden van het gebied. 

De vereniging beheert het gebied met behulp van een aantal vrijwilligers. 

De vereniging monitort de vegetatie en fauna van het voornoemd gebied. 

De vereniging onderhoudt alleen en samen met tuinpark Ons Buiten, de watersportverenigingen in 
voornoemd gebied, de woonbootbewoners van de Schinkel en de kunstenaars van Nieuw en Meer 
en de Rijkshemelvaartdienst het contact met gemeentelijke instanties van de centrale stad en de 
stadsdelen van Amsterdam die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van de Noordelijke 
Oeverlanden. 

De vereniging onderhoudt samen met tuinpark Ons Buiten, de watersportverenigingen in voornoemd 
gebied, de woonbootbewoners van de Schinkel en de kunstenaars van Nieuw en Meer het contact 
met het Hoogheemraadschap van Rijnland over de waterkwaliteit van de Nieuwe Meer. Er vindt 
minimaal twee keer per jaar overleg plaats. 

De vereniging onderhoudt contacten met andere groengroepen in Amsterdam en omstreken met 
een gelijke visie. 

De vereniging streeft ernaar de betrokkenheid van de mensen bij de natuur en het milieu te 
vergroten.  

3. Organisatie 

3.1. Bestuur  
Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, de voorzitter de secretaris en de penningmeester. 
Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen.  

3.2. Taakomschrijving bestuur 
Het bestuur is door de ledenvergadering belast met het besturen van de vereniging.  Zij informeert 
de algemene ledenvergadering over het reilen en zeilen van de vereniging.  Het bestuur legt in de 
algemene ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.  Het bestuur ontwikkelt 
beleid en wordt daarbij geadviseerd door de coördinatoren van de beheervrijwilligers. 

Het bestuur houdt regelmatig overleg met de coördinator(en) van de beheervrijwilligers. 
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4. Beleid 

4.1. Beleid bestuur 
Naast de taakomschrijving vermeld onder 3.2 heeft het bestuur de volgende verantwoordelijkheden: 

- Actief werven van leden en donateurs. 
- Verzorgen van de ledenadministratie. 
- Verwerven van de financiële middelen. 
- Bewaken van de koers en de doelstellingen die in dit beleidsplan uiteen zijn gezet. 
- De activiteiten die in dit beleidsplan zijn benoemd plannen en voor goede uitwerking ervan 

zorgdragen. 
- Het faciliteren van de beheervrijwilligers. 
- Onderhouden van de externe samenwerkingsverbanden zoals met de groengroepen en de 

verenigingen aan de Nieuwe Meer. 
- Zorgdragen voor een goede communicatie en publiciteit. 
- Goede contacten onderhouden met de leden door de algemene ledenvergadering en een 

jaarlijkse bijeenkomst aan het begin van het jaar. 
- Actieve beheervrijwilligers minstens éénmaal per jaar uitnodigen voor een activiteit om de 

saamhorigheid te bevorderen en om hen te bedanken voor hun werkzaamheden. 
- De Stichting Veldstudie assisteren die de natuur – en milieu-educatielessen voor basis- en 

middelbare scholieren verzorgt in voornoemd gebied. 
- Jaarlijks een excursieprogramma opzetten en publiceren.  Er worden jaarlijks ongeveer tien 

excursies georganiseerd. 
- Zorgdragen voor deskundige excursieleiders. 
- Eenmaal per jaar een natuurwerkdag voor de leden en geïnteresseerden organiseren. 
- Wet- en regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening in het algemeen en beleidsplannen 

die betrekking hebben op de Noordelijke Oeverlanden volgen en gebruik maken van de 
wettelijke bezwaar- en beroepsprocedures bij ongewenste ontwikkelingen, en de uitvoering 
van de regelgeving en beleidsplannen controleren. 

5. Beleid beheervrijwilligers 
- Jaarlijks het voornoemd gebied maaien en het maaisel afvoeren. 
- Onderhouden plegen aan de oeverbeschoeiingen. 
- Voetpaden in het gebied onderhouden. 
- Onderhouden van de inrichting van de ruimte rondom NME-centrum ‘De Waterkant’. 
- Monitoren van de vegetatie en de fauna in het beheergebied. 
- Contact onderhouden met de afdeling Groen en Openbare Ruimte van het stadsdeel Nieuw-

West en het bestuur van de vereniging over de werkzaamheden in het beheergebied. 

Tot april 2017 ontving de vereniging een subsidie voor de onkosten die de vrijwilligers maken.  
Helaas werd dat toen stopgezet en worden de onkosten nu noodgedwongen vergoed uit de 
contributies van de leden. 
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6. Communicatiebeleid 
Een goede en effectieve communicatie is van groot belang voor het bestaan van de vereniging.  Op 
dit moment zijn er verschillende activiteiten op het gebied van communicatie en publiciteit. 

- Externe PR middels infostands, excursies, bezoeken aan andere groengroepen. 
- De website, facebook- en Instagrampagina vullen met informatie over verenigingsactiviteiten 

en wetenswaardigheden over het gebied. 
- Tweemaal per jaar het verenigingsblad ‘Oever’ uitgeven en beschikbaar stellen aan de leden, 

andere natuurverenigingen, het stadsdeel Nieuw-West en overige geïnteresseerden. 
- Eénmaal per jaar de kalender uitgeven. Hierin worden ook het excursie- en 

activiteitenprogramma voor het kalenderjaar vermeld. 
- Relatie met redactieteams van wijkkranten onderhouden voor het verspreiden van 

persberichten. 
- Het bemensen van infostands tijdens buurtevenementen en boerenmarkten voor het 

uitdelen van folders en publicaties en het toelichten van de doelstellingen en activiteiten. 

7. Uitvoeringsplannen 
Uitvoeringsplannen per jaar worden in een apart document opgenomen en gepubliceerd op de 
website.  In de jaarbrief aan de leden/donateurs zullen ze op de hoogte worden gebracht van deze 
plannen. 


