
Verslag van de 35ste  Algemene ledenvergadering van de Vrienden van de 

Amsterdamse Hortus. 

Woensdag 18 april 2018, 20.00 uur in het Kaslokaal.  

Aanwezig zijn 17 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging: Ed Theunen 

voorzitter, Jeroen van Spijk vicevoorzitter, Fred IJsebrands  penningmeester, 

Wabien Manschot secretaris (verslag), Arthur van Dulmen, Wiegert Dulfer, 

Daan van den Briel. Verder: Barbara van Amelsfort van de Hortusorganisatie. 

1. Opening, vaststelling agenda. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, 

ook van Barbara van Amelsfort namens de organisatie van de Hortus ter 

vervanging van de directeur en deelt mede dat er een nieuwe directeur 

benoemd is in de persoon van Carlien Blok. Zij zal 15 mei beginnen. Haar 

laatste functie behelsde het management van het Concertgebouw.  

De voorzitter dringt aan op beknoptheid bij de aanwezigen in verband 

met de uitgebreide agenda. 

2. Het verslag van de ledenvergadering op 10 mei 2017.  

Het verslag wordt goedgekeurd na een kleine tekstuele wijziging. 

3. Samenstelling van het bestuur/ bestuurswijzigingen.                                    

-          De voorzitter stelt het huidige bestuur voor aan de aanwezigen. 

 Van twee van hen, Arthur van Dulmen en Wabien Manschot wordt 

alsnog de goedkeuring van de vergadering gevraagd om aan hun 

derde bestuurstermijn te kunnen beginnen, die reeds in 2017 was 

ingegaan. Bij de volgende ALV zal gemeld worden dat zij hun laatste 

jaar zullen ingaan. 

- Dit is de laatste vergadering van de huidige voorzitter wiens 

bestuurtermijnen er nu reglementair opzitten en hij stelt Jeroen van 

Spijk voor als de nieuwe voorzitter en Wiegert Dulfer als de nieuwe 

vice-voorzitter. 

Allen worden per acclamatie (her)benoemd. 

- Op een vraag uit de zaal waarin gevraagd wordt of de voorzitter ook 

een rol naar buiten toe vervult, wordt geantwoord dat hij 

voornamelijk een interne rol heeft voor de vereniging, maar 

daarnaast ook zitting heeft in de Raad van Toezicht van de Hortus 

namens de vereniging, en ook  t.a.v. zijn sponsoring-taak.  



- In de Raad van Toezicht (RvT) zitten tevens twee nieuwe 

bestuursleden en wel twee botanici, hetgeen de vereniging belangrijk 

vindt. Een vraag uit de zaal of enkele leden van de RvT een keer 

aanwezig kunnen zijn bij een ledenbijeenkomst om iets over hun 

werkzaamheden te vertellen wordt  doorgespeeld aan Barbara van 

Amersfort van de Hortusorganisatie. 

- De scheidende voorzitter Ed Theunen wordt hierna toegesproken 

door Wabien Manschot om hem te danken voor zijn grote inzet als 

bestuurslid en voorzitter. 

4. Overzicht van het afgelopen jaar. 

Ed: Het ledental van de Vereniging blijft stabiel op ca 8000 leden (10.000 

inclusief de gezinsledenschappen).  Het was een goed en druk jaar voor 

de Hortus en hij is blij dat er zo’n grote vriendenvereniging is die de 

Hortus een warm hart toedraagt. Het verloop in vooral de oudere leden 

wordt toch steeds gecompenseerd met een nieuwe instroom. In 2017 

zijn er twee vriendendagen geweest: een excursie langs de 

‘kroonjuwelen’ van de Hortus en  een ‘biomimicripracticum’  in het 

kaslokaal. Daarnaast was er een goedbezochte najaarsmarkt en de 

Vriendenreis naar tuinen rond Berlijn. 

Vaste projecten van de Hortus ( de magazine en de educatieve lessen) 

werden financieel en deels  inhoudelijk ondersteund door de vereniging. 

Een deel van het legaat van mevrouw Tuyn (tussen de €70.000 en 

€100.000) zal besteed worden aan de verwarmingsinstallatie van de 

Pontederiavijver t.b.v. de Victoriawaterlelie. Als dank werd de 

tweelingzuster van mevrouw Tuyn ontvangen in de Hortus, hetgeen een 

zeer geslaagde bijeenkomst werd. Wiegert Dulfer zal later in de 

vergadering op deze installatie terugkomen. 

Er zijn ook in 2018 weer twee Vriendendagen. Een heeft al plaats gehad: 

Reinout Havinga en professor Dr. Freek Bakker van de Universiteit  

Wageningen vertelden over de nieuwe Pelargonium-collectie in de 

Overtuin. Daarna kon de collectie bekeken worden. In oktober is er de 

tweede Vriendendag waarvan het programma nog niet bekend is. Ook 

dit jaar komt er een Vriendenreis  nu naar Kent. 

5. De tuinreis naar Kent. 



Daan van den Briel: De reis gaat door. Er zijn nog enkele plaatsen vrij en 

informatie over de reis is te vinden op de website van Kupers tuinreizen. 

En u wordt tevens uitgezwaaid door enkele leden van het bestuur! 

6. Toelichting op het financiëel jaarverslag, begroting 2018-19 en het verslag 

van de kascommissie. 

- Het jaarverslag. De penningmeester geeft toelichting. Er is een vraag 

betreffende de drankjes: Dit zijn de drankjes voor de Vrienden. 

- De kascommissie vond geen onregelmatigheden en complimenteerde 

de penningmeester, waarna décharge werd verleend. De huidige 

kascommissie is bereid om nog een jaar de controle te verrichten. 

Mevrouw Jacqueline Croes melde zich om het daarna van één van 

hen over te nemen. De penningmeester vermelde dat Harry 

Timmerman, de boekhouder, nu  voor de 25ste keer de boeken heeft 

opgemaakt. Hij krijgt hiervoor een attentie. 

- Jeroen van Spijk: De begroting 2018-2019. Deze  geeft een stabiel 

beeld. De contributie gaat licht omhoog. De verhoging  wordt 

gedurende dit jaar reeds en in de komende jaren gereserveerd t.b.v. 

de renovatie van de 3-klimatenkas. De nalatenschap van mevr. Tuyn is 

in afwachting van het definitieve bedrag voorlopig ingepland.  

ingepland. 

7. Informatie over de verwarming van de Pontederia vijver, de renovatie van 

de 3-klimatenkas en de fondsenwerving. 

Wiegert: De vereniging is bij twee grote projecten betrokken.  

- De Pontederia vijver heeft vorig jaar zijn lelie gemist; nu staat hij leeg. 

Een voorwaarde voor de bloei is dat de temperatuur van het water op 

30 graden komt. De WKO-toevoer is nu enigszins aangepast en wordt 

nu het laatste stukje  bij gestookt via gas, zodat er vervolgens 

berekend kan worden hoeveel capaciteit nodig is.  Het volgende jaar  

zal dit CO2-neutraal via zonnepanelen opgelost worden. Kortom: De 

Victorialelie is straks weer aanwezig.  

Uit vragen vanuit de zaal blijkt dat men een verduidelijkend bordje 

gemist heeft en dat bij telefonische vragen hierover de Hortus slecht 

bereikbaar bleek. Dit werd genoteerd. 

- De 3-klimatenkas. Ook bij dit renovatieproject wordt de 

Vriendenvereniging  inhoudelijk betrokken. Er is een programma van 



eisen vastgesteld: 1. Klimaatneutraal. 2. Het behouden van de 

authentieke vorm. 3. De kas moet technisch up to date zijn. 

Vraag uit de zaal: Worden degenen die hiervoor destijds een grote gift  

hebben gedaan, hierbij betrokken? Dit wordt toegezegd. 

Vraag: De kas zal anders ingericht worden i.v.m. het maximale gebruik 

van het zonlicht. Dit betekent dat er planten worden verplaatst. Mijn 

zorg is dat niet elke plant verplaatsbaar is, zoals de Strelitzia. Wiegert: 

Er is een lijst van eisen; daar zal zo zorgvuldig mogelijk mee omgegaan 

worden. 

Ed: Er zijn grote bedragen nodig voor dit renovatieproject, dus de 

vereniging is al gelijktijdig met een sponsoractie gestart.  

8. Berichten uit de Hortus door Barbara van Amelsfort. 

Barbara, verantwoordelijk voor de marketing en programmaring van de 

Hortus, stelt zich voor. De huidige directeur Taeke Kuipers is per 1 maart 

gestopt. De nieuwe directeur Carlien Blok was werkzaam bij het 

Concertgebouw en heeft daar o.m. de vriendenvereniging opgericht. 

Barbara geeft een globaal overzicht van de activiteiten van het afgelopen 

jaar: De magazine met het overzicht van de geboden activiteiten en 

daarnaast de seizoenskaarten. Het thema van het jaar is ‘voedsel’. Er 

staan borden in de tuin met informatie en vragen over het thema o.a. 

het voedselgedrag van de stadsmens. Er vinden enkele concerten in de 

tuin plaats. 

9. De rondvraag. 

Er was een vraag naar de betrokkenheid van de Universiteit van 

Amsterdam. Deze is er niet meer. Het werd de reden voor de oprichting 

van de Vereniging Vrienden van de Hortus, toen de UvA zich terugtrok en 

er geen subsidie meer via hen binnen kwam. Maar via de nieuwe leden 

in de RvT zijn er weer banden met de Universitaire wereld . Barbara: De 

universiteit is de laatste tijd al wel betrokken via enkele modules bij 

bepaalde  onderzoeken bij andere universiteiten. 

Verder werden er nog andere vragen gesteld. Het bestuur heeft deze 

beantwoord. In verband met de tijd moest de voorzitter echter het 

aantal vragen beperken. 

10. De voorzitter sluit de vergadering en kondigt de lezing aan van de heer  

Henk Looijestijn aan, na een pauze, over Tulpengekte in de Gouden Eeuw. 



De avond wordt besloten met het uitnodigen van de aanwezigen voor 

een drankje.  

  

 

 

 

 

 


