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en ook te verbeteren werd het bijbouwen van dergelijke kamer 

een vcreiscbte, dat den l 9d•• Augustus bij nanbesteding is 

aangenomen voor f 14,939 door l C. C. DoaLAS, onder leiding 

van den architect W. HAMER. 

Zooals gezegd hopen wij daardoor de inkomsten van het 

Paviljoen verbeterd te zien. Maar die verbetering kan niet 

groot zijn, omdat ze in de rekening verminderd wordt met 

de renten van het dam·aim ten koste gelegde kapitaal. 

De vermeerdering onzer inkomsten zal dus rnn andere zijde 

moeten komen , want wij hebben die r,eer noodig. lu de 

eerste plaats voor de aanzienlijke 11iet-rentege1•eude uitgaven, 

als voor riooleeren, ten tweede voor het onderhoud, dat geregeld 

een .f 25,000 per jaar 1•er<,ischt. (Zie blz. 12 en 13.) 

Maar vooral is die uoodig omdat de inkomsten in de !natste 

jaren zoo sterk verminderd zijn. fo 1887 is de pacht der 

melkerij teruggebracht van f 3900 op f 2900, o. a. tengevolge 

van de bepaling van den prijs van een glas melk op 5 cents 

tegen 1 O cents, die vroeger betaald moesten worden. 

Dan om den ternggang der jnarlijksche contributiën, die 

van f 9118 in 1879 gedaald zijn tot f 6859 in 1888, en 

die dalende beweging gaat steeds voort door bedanken , ver

huizen, overlijden. Wij verliezen dus vele bijdragen, die door 

andere moeten aangevuld worden, zullen wij in staat zijn 

het Vondelpa1·k naar behooreu te blijven onderhouden. Wij 

richten daarom met nadruk het verzoek tot nlle vrienden 

van het Vondelpark; tot hen, die ons meer kunnen afsooan 

om lnmne jaarlijksche contributie te verhoogen, tot hen, 

wier namen op onze lijst gemist worden, om zich tot eene 

jaarlijksche contributie aan te melden en eene zaak van 

publiek behmg te steunen, die voor vijf en twintig jareu uit 

vrijwillige bijdragen tot stand gebracht steeds uit dezelfde 

milde bron is in stand gehouden. 

W \i hopen , dnt velen aan onze roepstem gehoor gevende 
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't bijgevoegde inteekenbiljet iurnllen en aan onzen Penning

meester toezenden zullen. 

Sedert ons laatste Verslag ontvielen ons het mede-Jid van ons 

Bestuur Mr. liER3IAN J. VAN LENNEP en de opzichter W. EGAS. 

Beiden r,eer verdienstelijke mannen, ieder in hun kring in 

hooge mate geëerd. Wij zijn niet bij machte hier hunne 

verdiensten naar behooren toe te lichten; :!lij waren van 

den beginne af voor het Vondelpark met ons werkzaam en 

hun verscheiden vervulde de nchterblijvenden met grooten 

weemoed. 

Maar de rijen zijn weder aangevuld. Als mede-Bestuurder 

mochten wij door de Algemeene Vergadering onzer Vereeniging 

den Heer J. M. B. BEUKER benoemd zien, die bereid was 

ons in onze taak te helpen ; tot opzichter stelden wij aan, na 

eene moeielijke keuze uit tal van sollicitanten, allen flinke 

mannen, die weten te werken, D. VAN oen Pu.s, vroeger 

aannemer te Hardinxveld. 

Zoo hopen wij nog vele jaren voort te gaan het Vondelpark 

te besturen tot lust en tevredenheid van Amsterdam's inge

zetenen, op wier steun - die ons steeds geschonken werd -

wij ook nu weder rekenen. 

ÄMSTERDAll, September 1889. 

liet Besiuur der V(J')'etmiging tot aanleg ,ra11 een 
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