
Notulen Algemene Leden Vergadering Vrienden van de Hortus, Amsterdam, dd 18-01-2021, 

vanwege de beperkingen agv Covid-10 pandemie, gehouden via een zoom-meeting vanuit de 

Oranjerie in de Hortus, waar Jeroen van Spijk, voorzitter en Daan van den Briel, secretaris, 

aanwezig zijn. De technische ondersteuning wordt verzorgd door Marten Steketee. 

 

aanwezig: in totaal 28 deelnemers, waaronder het voltallige bestuur, de nieuwe bestuurskandidaten: 

Petra Verbrugge en Martijn Bolkestein. Namens de Stichting: Carlien Blok, directeur-bestuurder, 

Barbara van Amelsfort en Monique Segenhout. 

 

Voorzitter heet allen welkom op deze bijzondere ALV. Helaas is het niet mogelijk de bijeenkomst 

fysiek te houden, maar verder uitstel is niet wenselijk: de jaarcijfers hadden, conform de statuten, al 

eerder afgesloten en goedgekeurd moeten worden.  

 

Vervolgens wordt de agenda doorgenomen en vastgesteld. 

 

Mededelingen:  

• Vz memoreert het overlijden van Fred IJsebrands, die ruim 3 jaar met heel veel aandacht en 

accuratesse penningmeester is geweest. Het bestuur heeft ter nagedachtenis aan hem een 

bankje geadopteerd aan de zuidzijde van de Drieklimatenkas, dat door zijn vrouw is onthult. 

• De ALV met daarin de formele afsluiting van het boekjaar 2020, is gepland op 15 september 

as. 

 

Informatie van Carlien Blok, directeur-bestuurder: 

het is een meer dan lastig jaar geweest door de langdurige verplichte sluitingen van de tuin. De 

eerste sluiting viel net toen er veel planten in bloei waren.  

De Hortus heeft geprobeerd de vrienden zoveel mogelijk betrokken te houden d.m.v. o.a. 

nieuwsbrieven, video’s en foto's op de social accounts, online activiteiten en het mini-

hortusmagazine.  

Vrienden van hun kant, hebben hun betrokkenheid getoond met extra bijdragen, maar ook, toen dat 

kon, met extra aankopen uit de winkel, o.a. van planten. 

Er zijn heel veel contacten geweest over steun o.a. met de Gemeente Amsterdam, die ook een 

toezegging gedaan heeft.  

Net toen Hortus by Night goed en wel georganiseerd was en van start zou gaan, moest de tuin half 

december weer op slot. Er waren veel kaarten verkocht, dus ook deze sluiting is, naast al die 

vergeefse inspanning en de hooggespannen verwachtingen, een financiële strop.  

Het was dan ook noodzakelijk een deel van de continuiteitsreserve aan te spreken. 

Carlien durft zich niet uit te laten over het verloop van het jaar 2021: zij hoopt er het beste van! 

 

Tav de Drieklimatenkas; door de huidige omstandigheden is de vernieuwing opgeschoven. Er wordt 

wel doorgewerkt met de fondsenwerving, het uitwerken van alle ideeën en mogelijkheden, en aan 

de ontwerpen van kas en inrichting. De planning is nu om de vernieuwing voltooid te hebben in 

2025, tegelijk met de viering van 750 jaar Amsterdam.  

Er zijn interessante ontwikkelingen op het gebied van de warmte techniek en de waterbeheersing, in 

samenwerking met enkele gerenommeerde instituten. 

De financiële kant van het project: er zijn een aantal positieve reacties geweest op 

subsidieaanvragen, helaas ook enkele zonder resultaat. 

 

Benoeming nieuwe bestuursleden: 

Beide te benoemen leden draaien reeds een tijdje mee en zijn in zekere zin ''al een deel van het 

bestuur”. Voorzitter geeft aan dat het bestuur de benoeming door de vrienden met vertrouwen 

tegemoet ziet. 

Martijn Bolkestein geeft aan dat hij een financiële achtergrond heeft en laatstelijk werkzaam was bij 



Berenschot. Momenteel is hij, tot aan de verkiezingen in maart, lid van de Tweede Kamer voor de 

VVD. Hij geeft aan zich ten volle te willen inzetten voor de Vriendenvereniging. 

 

Petra Verbrugge kent de Hortus goed: zij was geruime tijd rondleider en is nu betrokken bij het 

beheer van de plantencollectie. Zij heeft ideeën voor nieuwe activiteiten die de vrienden een extra 

band kunnen geven met de Hortus. 

 

Beiden worden unaniem benoemd. Vz heet hen nogmaals welkom namens de andere bestuursleden. 

 

Afscheid bestuurleden: 

Wabien Manschot en Arthur van Dulmen treden, na 3 termijnen (en een paar extra maanden         

vanwege het uitstel van de ALV door de beperkingen), per heden terug als bestuurslid.  

Voorzitter roemt de inzet van beiden: Wabien als secretaris en als lid van de redactie van het Hortus 

Magazine. Zij heeft zich met name beziggehouden met het houden van interviews voor het 

Magazine. Vz is er van overtuigd dat zij, wonend “om de hoek” zeer betrokken blijft bij de Hortus. 

Arthur kent de Hortus als rondeider en blijft dat ook doen. Als bioloog is hij op de hoogte van veel 

voor de Vrienden van belang zijnde processen, hetgeen ook steeds weer tijdens vergaderingen naar 

voren kwam. Beiden waren van belang bij de besluitvorming van het bestuur. 

 

Een klein afscheidspresent is hen reeds overhandigd en Jeroen nodigt hen uit voor een 

bestuursetentje zodra dat weer mogelijk is. 

 

Notulen ALV dd 08 mei 2018: 

de notulen worden zonder opmerkingen geaccordeerd 

 

Financien: 

met dank aan Harry Timmerman, onze administrateur die veel werk heeft verricht om de 

overzichten gereed te maken, presenteert voorzitter de volgende stukken: 

• Financieel Jaarverslag Vriendenvereniging Hortus Amsterdam 2018 en 2019 

• Begroting Vriendenvereniging Hortus Amsterdam 2020 – 2021 

 

Deze stukken zijn toegevoegd aan deze notulen. 

 

Toelichting door de voorzitter: 

de Vereniging is bereid de continuiteitsreserve van de Stichting aan te vullen met een  bedragvan 

maximaal €150.000 (ongeveer 1/3 deel van het vermogen van de Vereniging) om de Stichting te 

steunen in dit corona tijdperk, maar alleen als de Stichting daartoe een gemotiveerd verzoek doet. 

Immers de Vereniging is in het leven geroepen op de Hortus te laten voortbestaan. Niet alleen 

financieel, maar ook met een promotiefilm gemaakt door de Vereniging (en die later vertoond zal 

worden) willen wij onze betrokkenheid tonen. De film dient vooral promotie van de Hortus. 

De voorgestelde verhoging van de contributie naar €39 pp of €78 per gezin heeft een tweeledig 

doel. Ten eerste: de toegangsprijzen van de Hortus zijn naar boven bijgesteld en zijn daarmee 

redelijkerwijs vergelijkbaar met toegangsprijzen die elders in Amsterdam worden gehanteerd. 

Ten tweede: met deze verhoging willen wij trachten ons kapitaal op peil te houden. 

Tav de renovatie van de Drieklimatenkas wil de Vereniging in ieder geval €500.000 bijdragen, maar 

een bijdrage tot €1miljoen zou nog mooier zijn. 

Oud voorzitter Frans Sitsen vraagt naar de reden van de omschrijving van de extra bijdrage. 

Voorzitter geeft aan dat hier een fiscale term is gebruikt: extra bijdrage aan Eigen Vermogen. Er 

worden geen andere vragen gesteld. 

 

De goedkeurende verklaring van de Kascommissie, wordt voorgelezen en zal aan deze notulen 

worden gehecht. 



Voorzitter verzoekt de aanwezige leden in te stemmen met de gepresenteerde cijfers, de diverse 

voorstellen en het bestuur te dechargeren. 

Alle aanwezigen gaan akkoord met de cijfers, het voornemen van een mogelijk extra bijdrage aan 

de Stichting, de aanpassing van de contributie en besluiten unaniem tot decharge. 

 

Beleidsplan 2021-2025: 

het bestuur heeft het vorige beleidsplan, waarvan de uiterste datum al ruim is overschreden tegen 

het licht gehouden en aangepast. De huidige versie staat reeds op de website van de Hortus, onder 

de Vriendenpagina. 

Het bestuur meende dat een aantal belangrijke punten helder genoemd moeten worden zijnde; 

• het behoud van de Hortus voor langere tijd, zowel voor de stad, de vrienden en de bezoekers 

uit binnen- en buitenland; 

• Het behouden en uitbreiden van het aantal vrienden (waartoe ook de promotiefilm is 

gemaakt) en trachten de inbreng van de vrienden verder te activeren; 

• het meer zichtbaar maken van de unieke (monumentale) positie van de Hortus in de stad 

Amsterdam;  

• het ondersteunen van de geplande vernieuwing van de Drieklimatenkas;  

• al deze activiteiten in nauwe samenwerking met de Hortus-organisatie. 

 

De aanwezige leden hebben geen vragen of aanvullende opmerkingen. Het beleidsplan wordt 

unaniem aanvaard. 

 

Vriendenactivteiten: 

De Vereniging werkt mee aan de verduurzaming en energietransitie van de Hortus, zoals de 

verwarming van de Pontederiavijver en 

is actief in een aantal werkgroepen m.b.t. de vernieuwing van de Drieklimatenkas. 

 

Er zijn plannen om enkele bijeenkomsten te gaan organiseren die in relatie zullen staan tot de 

vernieuwing van de Drieklimatenkas. Hierbij wordt gedacht aan: lezingen over het opkweken van 

planten, het creëren van nieuwe landschappen, of over de waterhuishouding in en energietransitie 

van de gerenoveerde kas. Afhankelijk van de omstandigheden zullen deze online of offline worden 

georganiseerd. 

Het is de bedoeling ook verhalen van vrienden en bezoekers over de kas te gaan verzamelen. 

 

Daarnaast zijn er ideeën voor: een bezoek aan het Allard Pierson Museum met de bezichtiging van 

de Monninckxatlas, het Zaans Museum met de collectie Verkade albums (de platen in enkele delen  

zijn in de Hortus getekend) of eendaagse excursies naar een andere Hortus in Nederland. 

 

Rondvraag: 

hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

De door de Vriendenvereniging gemaakte promotiefilm wordt vertoond. Hierop komen positieve 

reacties. 

 

Voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezige leden, en aan Marten Steketee 

die ons helpt bij de techniek en Daan Middelberg die ons helpt in de Orangerie. Hij hoopt een ieder 

weer, in levende lijve, te kunnen ontmoeten op de volgende ALV op 15 september as. 

 

 

 

 

 



 


