
Notulen Algemene Leden Vergadering van de  

VerenigingVrienden van de Hortus Amsterdam, dd 08-05-2019 

 

aanwezig14 leden, het bestuur te weten: Jeroen van Spijk, vz, Wiegert Dulfer vice vz, Fred 

IIsebrands, penningmeester, Arthur van Dulmen en Daan van den Briel (notulist) en namens de 

Stichting Hortus Amsterdam, Carlien Blok, directeur 

afwezig mk: Wabien Manschot, secretaris Vereniging. 

 

1. Voorzitter, Jeroen van Spijk, opent de vergadering met een korte toelichting op de agenda. 

 

2. De notulen van de ALV 2018 worden besproken: de vraag wordt gesteld waarom de in de 

vergadering gestelde vragen niet alle zijn uitgeschreven in het verslag: Vz antwoordt dat deze 

vragen bijna alleen bestemd waren voor de Stichting en niet voor de Vereniging. Nu de directeur 

aanwezig is kunnen vragen die betrekking hebben op de Hortus zelf, in de pauze, rechtstreeks aan 

haar gesteld worden. 

Van onze kant zullen wij trachten zoveel mogelijk alle op en aanmerkingen in dit verslag op te 

nemen. 

Tav blz 3 merkt een van de aanwezigen op dat zij het Magazine niet heeft ontvangen. Carlien vraagt 

haar zich later bij haar te melden om dit recht te zetten. 

De notulen worden verder zonder commentaar aangenomen. 

 

3. Vz introduceert Carlien Blok: zij is Amsterdamse van geboorte, woont met haar partner en 3 

kinderen in de stad. Zij werkte in diverse organisaties en laatstelijk bij het Concertgebouw. 

Zij is nu bijna 1 jaar met groot genoegen in de Hortus: een organisatie die er toe doet, toen, 

nu en straks.Het gaat goed met de Hortus: de bezoekers aantallen stijgen, hetgeen er 

misschien in de toekomst  toe zal leiden dat er een vorm van bezoekersspreiding zal gaan 

plaatsvinden. Zij streeft naar een grotere rol voor educatie en meer verhalen over de diverse 

planten. De renovatie van de drieklimatenkas  is de grote uitdaging voor de komende jaren. 

Het streven is om in 2023 alles klaar te hebben, exact 30 jaar na de ingebruikname. Een 

stuurgroep en diverse werkgroepen zijn bezig met de plannen en de uitvoering daarvan. 

Belangrijkste doelen van de renovatie zijn om de kas veel duurzamer te maken, en educatie. 

Er zijn verschillende scenario’s ontwikkeld, met elke hun eigen  financiële consequenties, 

met een maximum van ongeveer 4 tot 4,5 miljoen euro. Het is  de bedoeling dat de kas 

tijdens de renovatie (gedeeltelijk) open blijft. Er zal een “omdraaiing” plaatsvinden: de 

subtropen en tropen zullen “van plek ruilen”, het woestijn gedeelte blijft in hetzelfde 

compartiment.  In elk compartiment zal een thema worden behandeld. In de tropen is dat 

concurrentie, in de woestijnkas adaptatie en in de Kaapse kas dynamiek.  

           

            Op een vraag of de renovatie in een keer moet worden uitgevoerd danwel gefaseerd zou 

            kunnen worden, antwoordt Carlien: op wellicht enkele kleinere onderdelen na, is het 

            noodzakelijk alles in een keer te doen. Het glas zal volledig vervangen moeten worden (is nu 

            enkel glas) maar de staalconstructie is in goede staat. Warmte/ verwarming kan geregeld 

            worden via de WKO met de Hermitage. 

 

            Vz bedankt Carlien voor haar inbreng in deze vergadering. 

 

4. Bestuurszaken: vz stelt voor Wonah de Koningh te benoemen tot bestuurslid en Wieger 

Dulfert en Daan van den Briel te herbenoemen voor een periode van 3 jaar. Wonah stelt zich 

kort voor: zij woonde als kind in de Plantage en kent de Hortus al sinds die tijd. Zij ervaart 

veel enthousiasme voor de Hortus. Zij brengt, gezien haar loopbaan, veel bestuurlijke 

ervaring mee. 

  



            Allen worden unaniem benoemd/ herbenoemd!!    

 

            Vz geeft aan dat Fred IJsebrands zich, om gezondheidsredenen, moet terugtrekken als 

            penningmeester. Het bestuur betreurt dit ten zeerste en bedankt Fred voor zijn inzet met 

            een kleine attentie. Carlien sluit zich aan bij het bestuur en bedankt Fred. 

            Vz geeft aan dat er nu een vacature is en dat het bestuur op korte termijn op zoek zal gaan 

            naar een nieuwe penningmeester. Mocht een van de aanwezigen belangstelling hebben: 

            hij/ zij wordt verzocht dit dan aan te geven. 

 

5. Financiën: 

            in de komende periode zal er veel aandacht uitgaan naar communicatie met de Vrienden 

            over de renovatie van de 3KK. Het maken van een promotiefilmpje moet indirect hieraan 

            bijdragen maar ook meer Vrienden opleveren. 

            De jaarlijkse bijdrage aan de Hortus is, met het oog op de renovatie van de 3KK, naar  

            beneden bijgesteld om meer te kunnen sparen voor een bijdrage van onze kant. aan deze 

            renovatie. Het bestuur streeft naar een overall bijdrage in de orde van €500.000. 

 

            De kascommissie heeft schriftelijk haar goedkeuring aan de jaar cijfers 2018 gegeven.   

            Leden van de Kascommissie per heden: de dames F.J. Croes, M. Barraclough en nieuw lid:  

            de heer T. Kwee. 

            Een advies van hun kant: geef beter weer waar gelden, verkregen uit 

            nalatenschappen, aan worden besteed. Vz: een groot deel van een onlangs verkregen  

            nalatenschap is besteed aan het verbeteren van de condities van de Pontederiavijver. 

             

 

6. Jaarplanning 

− tuinreis 2019: na eerdere geslaagde tuinreizen, bleek er onvoldoende belangstelling om een 

reis in juni as door te laten gaan: slechts 13 aanmeldingen terwijl het minimum aantal 

deelnemers tenminste 25 moet zijn.. Dit ondanks een verzoek aan de Hortus in Utrecht om 

gezamenlijk op te trekken en zo ook voldoende deelnemers te krijgen. 

− het maken van een promotie filmpje: het bestuur hoopt hiermee op diverse 

manifestaties,  zoals bv de najaarsmarkt, iets te kunnen laten zien over het belang 

van de Hortus (een korte historie, de relatie tot de stad en wat er tot op heden bereikt 

is). Tot slot een wervende tekst: wordt vriend.en hiermee de interesse van bezoekers 

te wekken een korte historie, de relatie tot de stad en wat er tot op heden bereikt is. 

Tot slot een wervende tekst: wordt vriend.en daarmee ook nieuwe Vrienden te 

kunnen werven.  

  

           Met de jaarplanning wordt unaniem ingestemd. 

 

7. Begroting: 

Er worden in 2020, ism IVN, op het dak van het Hugo de Vriesgebouw zonnepanelen geplaatst 

waarvan de opbrengst ook gebruikt zal gaan worden voor verwarming van de Pontederiavijver.  

Een bedrag van €8500 is gereserveerd voor specifieke Vriendenzaken. Voor de ondersteuning van 

de aanschaf van een elektronisch toegangspoortje heeft het bestuur besloten €6000 vrij te maken 

(ongeveer 50% van de aanschaf kosten). Dit poortje wordt in de loop van juni as geplaatst en 

Vrienden kunnen dan hun kaart scannen en meteen doorlopen: een lang gekoesterde wens gaat 

hiermee in vervulling.  

De stijging van een extra reservering van €17.000 naar €32.075 wordt nader toegelicht en is in de 

bijlage, als onderdeel van de begroting 2019, gespecificeerd en ter inzage. 

De begroting wordt unaniem aanvaard. 

 



 

8. Rondvraag:  

               -  waarom gebruikt de Vereniging meerdere banken? Antwoord: om een eventueel 

                  risico zo goed mogelijk te spreiden. Voor de ledenadministratie/ inning jaarlijkse 

                  bijdragen wordt gebruik gemaakt van de ING bank; derhalve staat op die 

                  rekening het grootste bedrag, zeker in het begin van het jaar als deze bijdragen 

                  binnenkomen. 

− hoe gaat het met de Victoria plant?  Op dit moment ziet alles er goed uit voor een 

mooie bloeiperiode. Echter de buiten temperatuur zal moeten gaan stijgen. Bloei 

wordt via onder andere sociale media bekend gemaakt. 

− het is opgevallen dat de bijdrage voor toegang van kinderen anders is dan in 

andere musea in Amsterdam. Is hier een verklaring voor? Carlien antwoordt dat 

de subsidieregeling niet voor alle musea in de stad hetzelfde is en dat dit de reden 

is dat de Hortus wel een bijdrage voor kinderen vraagt. 

 

Voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn inbreng. 

Hij nodigt de aanwezigen uit voor een drankje tijdens een korte pauze. 

 

De heren Jos van der Hoek, tuinman in de Hortus en Fred Triep, bioloog en vrijwilliger in de Hortus 

geven een geslaagde lezing met als titel: De vlinders in de Hortus Botanicus. 

Na afloop wordt een kijkje genomen in de Vlinder(kweek)kas. 

De inleiding en het bezoek aan de kas is door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 


