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Jaarverslag	2019	-	2020	
 
1.	Inleiding	
 
De Stichting Warnersbrug is als burgerinitiatief opgericht op 16 oktober 2019 te Amsterdam. De doelstelling 
van deze stichting is het verrichten van activiteiten voor het herstel en in stand houden van de brug tussen het 
Catharina van Clevepark en de Catharina van Clevelaan in de wijk Randwijck te Amstelveen. Deze brug wordt 
“de Warnersbrug” genoemd.  
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door als gesprekspartner te fungeren van de gemeente, het project 
“Warnersbrug” bekendheid te geven en door het verwerven van onder meer fondsen, donaties en giften ter 
financiering van de restauratie van de Warnersbrug.  
 
Het bestuur van de Stichting Warnersbrug bestaat sinds de oprichting  van deze stichting uit: 
A.G. (Dolf) van den Bos     (voorzitter en secretaris) 
M.C. (Merel) van de Merbel – van Oldenbeek  (penningmeester) 
Ph.J. (Philip) Warners     (algemeen lid) 
 
Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door: 
Nicole Bodewes    (namens Villa Randwijck) 
Wim Born     (bouwtechnisch deskundige) 
 
 
2.	Bestuursverslag	
 
De plannen voor de reconstructie van de Warnersbrug zijn al lang voor de oprichtingsdatum van de 
stichting Warnersbrug begonnen.  
Op RVT Amstelveen werd op 24 april 2015 al aandacht besteed aan 
dit onderwerp. De QR-code geeft toegang tot die video. Of u kunt de 
URL https://ap.lc/TWaqq intoetsen. 
 
Via contacten van buurtcentrum Villa Randwijck was een budget van € 5.000 bij de gemeente 
Amstelveen gereserveerd. Dat bedrag moest echter wel uiterlijk op 31 december 2019 zijn 
geactiveerd.  
In september 2019 vond overleg met de wethouders van cultureel erfgoed en van verkeerszaken 
plaats. Daarin beek dat de gemeente nog steeds een positieve grondhouding in namen m.b.t. het 
reconstructieproject. De belangrijkste vraag was wat de uitvoering zou gaan kosten. De stichting in 
oprichting heeft zich op die vraag geworpen. 
 
Op 16 oktober 2019 werd de stichting formeel opgericht. De doelstelling van de stichting 
staat natuurlijk in de acte van oprichting omschreven. 
De oprichtingsacte staat onder de QR-code en op de URL: https://ap8 februario.lc/NnIes 
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Dit is een screenshot van het document: 

 
Het door de gemeente beschikbaar gestelde budget werd verschaft op basis van daadwerkelijk 
gemaakte kosten. Zo werd in de opstartfase een website gebouwd (www.warnersbrug.nl) 
die als draaipunt werd gebruikt voor de werving van donaties van met name wijkbewoners. 
Er werd een flyer in huis-aan-huis de wijk verspreid om de inspanningen van de stichting onder de 
aandacht te brengen. 
 
Tevens werden ansichtkaarten van oud Randwijck gedrukt die in sets van 25 te koop werden 
aangeboden. En er werden prints verkocht van oude bouwtekeningen van straten in de wijk. 
Om de donaties wat tastbaarder te maken werd een donatie van € 10 vertaald als één virtuele 
baksteen voor de brug. 
 
Het fysieke punt van verspreiding van actiemateriaal was buurtonderneming Villa Randwijck. 
Een buurtcentrum, gevestigd in het monumentale gebouw van de oude Michiel de Ruyterschool. 
Villa Randwijck ligt op 50 meter afstand van de Warnersbrug. Het is de bedoeling dat vrijwilligers van 
Villa Randwijck zich in de toekomst ook gaan bezighouden met klein onderhoud aan de brug en de 
groenvoorziening rond de brug. 
 
In oktober verschafte K Dekker bouw en infra een ruwe richtbegroting voor het uit te voeren 
reconstructiewerk aan de Warnersbrug. Met name de opsomming van de werkzaamheden vormde 
een goede indicatie van welke werkzaamheden zouden moeten worden uitgevoerd 
om het project te kunnen realiseren. In de richtbegroting waren de aanpassing van de 
verkeerssituatie nog niet meegenomen. 
De stichting heeft deze begroting verwerkt in een status update die op 29 oktober 2019 naar de 
gemeente Amstelveen is gestuurd. Het tweede daadwerkelijk overleg met de gemeente vond plaats 
op 9 april 2020 via een conference call i.v.m. corona. 
 
Vanaf 11 december werd aan de stichting Warnersbrug de Anbi status verleend (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). Dit predicaat heeft voor donateurs een fiscaal voordeel bij donaties boven  
de € 60. 
 
Het 2e contact met gemeente op 9 april 2020 via een conference call i.v.m. corona. 
De gemeente toonde nog steeds een positieve grondhouding tegenover het project. Er werd 
afgesproken dat de stichting een specificatiedocument zou opstellen waarin alle details van het 
project zouden worden omschreven. Dat document was op 28 mei 2020 definitief afgerond. Tevens 
werd afgesproken dat de stichting zou gaan onderzoeken of er bij externe fondsen donaties voor het 
project zouden kunnen worden geworven. De donaties uit de wijk zouden immers nooit genoeg 
kunnen zijn om de reconstructie van meer dan € 200.000 te bekostigen 






