
Beleidsuitgangspunten  
van de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Hortus  
 
Het uitgangspunt van de Vereniging is  
het bevorderen van de instandhouding en de ontwikkeling van de Hortus en alles wat daar 
in ruimere zin mee samenhangt. 
 

Vriendenvereniging en Stichting.  
De Vriendenvereniging is opgericht om de toekomst van de Hortus zeker te stellen toen deze 
bedreigd werd. Deze taak is en blijft actueel door steeds weer veranderende omstandigheden en 
gebeurtenissen.  
De Stichting Hortus Botanicus Amsterdam kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht 
(RvT) en een directeur/ bestuurder (vastgelegd in de statuten van 7 mei 2014). De voorzitter van 
de Vriendenvereniging heeft een kwaliteitszetel in de RvT. 
De Stichting heeft een professionele organisatie, het Vriendenbestuur staat op afstand.  
 
In de afgelopen jaren zijn tussen de Vereniging en de Stichting afspraken gemaakt om – naast 
betaling van het gedeelte dat de entree voor de Vrienden dekt - het grootste deel van de 
vriendenbijdragen direct te schenken ten gunste van de exploitatie. De bedragen zijn zichtbaar in 
de jaarlijkse begroting/ jaarrekening van zowel de Stichting en als de Vereniging.        
Bestuursleden van de Vereniging ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  
 
Het Vriendenbestuur  

• heeft de functie als “klankbordgroep” en als fondsenwerver: zaken die het optimaal 
functioneren van de Stichting bevorderen, zoals restauraties van monumentale gebouwen 
in de Hortus, kunnen door de Vriendenvereniging worden ondersteund vanuit het eigen 
vermogen en door middel van extra acties met als doel fondsenwerving, voornamelijk bij de 
eigen achterban.  

• beschikt over een ruime achterban van betrokken vrienden; zowel diegenen die alleen van 
de tuin genieten, het terras bezoeken of een zaal huren voor hun jubilea, als zij die expliciet 
betrokken zijn bij het wel en wee van de Hortus en bijvoorbeeld de fondsenwerving actief 
ondersteunen.  

• vraagt bijzondere aandacht voor de historische betekenis van de Hortus: haar plaats in 
Amsterdam, haar verzameling Kaapse planten, de relatie met Linnaeus en andere 
botanische pioniers en de voormalige band met de Universiteit. 

 
Werkwijze.  
De Vereniging heeft naast de hierboven genoemde uitgaven een beperkt budget voor thema’s of 
onderwerpen die speciale aandacht behoeven. Deze bedragen worden doormiddel van 
projectbijdragen ter beschikking gesteld aan de Hortusorganisatie.  
Een aantal keren per jaar vindt overleg plaats tussen Vriendenbestuur en de directie en kunnen  
eventuele wensen vanuit de Vereniging- binnen het beschikbare budget - een plaats krijgen in het 
jaarplan van de Stichting.  
 
Procedureel:  

• Het Vriendenbestuur wordt tijdig geraadpleegd bij de opstelling van het jaarplan van de 
Stichting   

• In het jaarplan van de Stichting  kunnen activiteiten opgenomen worden die door Vrienden 
worden gefiatteerd en/ of aangedragen en eventueel door hen (mede)gefinancierd worden.  

• In het plan worden doel, werkwijze, toetsbaar resultaat, begroting en tijdpad beschreven en, 
indien nodig, gevolgd door verslaglegging.  

• In het jaarplan van de Stichting worden afspraken gemaakt over termijnen en openbaarheid 
van de projecten.  

• Tijdens de ledenvergadering en in het verslag daarvan, worden de te financieren projecten 
bekend gemaakt.  

• In het (financieel) jaarverslag van de Stichting wordt verantwoording gegeven per project 



dat door de Vrienden is gefinancierd .  

• Rekenschap over gefinancierde projecten wordt door het Vriendenbestuur afgelegd tijdens 
de ALV van de Vereniging 

 

Beleidsvoornemens 2021-2024: 

• de exploitatie van de Stichting financieel ondersteunen tijdens en in de nasleep van de 
beperkingen die zich als gevolg van de Covid-19 uitbraak, en de daarmee samenhangende 
1,5 meter samenleving, hebben voorgedaan 

• het financieel en met raad en daad ondersteunen van de restauratie en doorontwikkeling 
van de 3 Klimaten Kas, oa. door actieve deelname aan diverse werkgroepen.  

• actief aandacht vragen voor de bijzondere plek die de Hortus inneemt als groene oase met 
haar specifieke verzameling planten en bomen en als historisch monument in Amsterdam 
en ver daarbuiten. 

• behouden en uitbreiden van de Vriendenkring en het bevorderen van actieve inbreng  van 
vrienden. Onder meer door het versturen van nieuwsbrieven en het maken van 
promotiefilms 

• samen met de Stichting initiëren en organiseren van aktiviteiten voor de Vrienden, zoals oa. 
Lezingen, rondleidingen en excursies 

• meewerken aan de verduurzaming en energietransitie van de Hortus, zoals de verwarming 
van de Pontederiavijver en het plaatsen van zonnecellen 

• de historische relatie met de UvA bestendigen door onderhouden van contacten, 
bevorderen van onderzoek en stages  

 

 

 

 
 
 
 
 
 


