
Notulen ALV Vrienden van de Hortus Amsterdam dd. 15 september 2021 

Het aantal aanmeldingen voor deze ledenvergadering was te groot om allen in de Hortus te 
kunnen ontvangen en derhalve was besloten de vergadering toch per zoom te laten 
plaatsvinden. 

Aanwezig in de Laranjazaal: het voltallige Vriendenbestuur, Carlien Blok, directeur Hortus, 
Annemieke Timmerman, imker van de Hortus, en 4 leden die zich spontaan bij de poort 
hadden gemeld. 

Via zoom deden 2 medewerkers van de Hortus mee en 7 leden. 

De techniek werd verzorgd door Marten Steketee. 

Opening: Jeroen van Spijk opent de vergadering en stelt de mede bestuursleden voor. Hij 
geeft het woord aan Carlien om de leden te informeren over de stand van zaken bij de 
Hortus 

Informatie uit de Hortus organisatie: Carlien vertelt dat de sluitingen agv de 
coronamaatregelen zwaar waren. Met name de derde sluiting had grote gevolgen. Helaas 
waren bezuinigingen, ook op het personele vlak, niet te vermijden.                                                                                                                             
Gelukkig hebben de steunmaatregelen van de overheid, de gemeente Amsterdam en enkele 
giften van fondsen en natuurlijk ook de vrienden de financiële nood enigszins kunnen 
verlichten. De winkel is gedurende de derde sluiting vanaf half februari open geweest en de 
verkoop van planten op straat trok veel publiek en genereerde derhalve ook inkomsten. Op 
dit moment trekt het toerisme uit buurlanden weer voorzichtig aan en ligt het 
bezoekersaantal op ongeveer 60-70% van eerdere jaren. Het financieel resultaat over 2021 
komt hopelijk uit op “nul”. Het jaar 2022 wordt moeilijker. De verwachting is dat het 
internationaal toerisme nog achterblijft, maar we gaan uit van dat de Hortus nu het hele jaar 
open kan zijn, dus moeten er ook investeringen gedaan worden en kosten gemaakt.  

De voorbereidingen voor de vernieuwing van de Drieklimatenkas lopen door. Op dit moment 
is er financiering voor 40% van het budget. Diverse gesprekken lopen en Carlien is positief 
gestemd. Op de website is te lezen hoe extra hulp geboden kan worden, want “we zijn er 
nog lang niet” 

Notulen ALV dd.18-01-2021: de notulen worden ongewijzigd vastgesteld 

Secretarieel verslag over 2020: Het bestuur heeft in het jaar 2020 6 keer vergaderd (deels 
per zoom wegens de corona maatregelen).                                                                                      
De ALV, die normaal in mei wordt gehouden, kon eveneens niet doorgaan en heeft 
uiteindelijk in februari 2021 plaatsgevonden (ook per zoom).                                                    
Het was eind 2020 wel mogelijk een door het bestuur geadopteerd bankje, aan de zuidzijde 
van de Drieklimatenkas, te laten onthullen door To IJsebrandt ter nagedachtenis aan Fred 
IJsebrandt, penningmeester van de Vereniging 2017 – 2020.                                                       
Het is helaas niet mogelijk geweest in het verslagjaar speciale vriendenactiviteiten te 
organiseren. 



Herbenoeming Jeroen van Spijk: de 2e termijn van het bestuurslidmaatschap van Jeroen 
loopt af in 2021. Het voorstel is hem, conform de statutaire voorwaarden, voor een 3e 
termijn te benoemen. Het voorstel wordt unaniem ondersteund. 

Financieel verslag 2020: Martijn had de jaarcijfers vooraf aan de deelnemers toegestuurd. 
Hierin zijn nog enkele aanpassingen gedaan, welke hij toelicht. Er is op dit moment een goed 
eigen vermogen, gespreid over diverse banken.                                                                           
Kort voor deze ALV is de KasCommissie bijeen geweest, die een positief oordeel heeft 
gegeven over de financiële stand van zaken en hebben voorgesteld om de leden te vragen 
het bestuur te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem ondersteund.                                     
De voorzitter bedankt de leden van de KasCommissie en tevens Tanja, Monique  en andere 
medewerkers van de Hortus die ons ondersteunen en helpen bij het zo goed mogelijk reilen 
en zeilen van de Vereniging.                                                                                                          
Arthur van Dulmen geeft aan dat hij zich beschikbaar stelt als lid van de KasCommissie 

Vriendenactiviteiten: Petra geeft aan dat het gelukkig mogelijk was in het afgelopen half 
jaar 2 vriendenactiviteiten te organiseren: de lezing door prof. Tinde van Andel, Zwarte Rijst, 
een onderwerp gerelateerd aan de Slavernij tentoonstelling in het Rijksmuseum en een 
gefilmde rondleiding door de Drieklimatenkas, door Chequita Bhikhi over Surinaamse 
planten die ook in de Hortus collectie voorkomen.                                                                                                         
Voor de komende periode staat een aantal activiteiten gepland. Zodra de data definitief zijn 
vastgelegd komt er een vermelding op de website, de nieuwsbrief maar ook op de 
seizoenkaart. 

Rondvraag: Harry Timmerman merkt op dat niet alle berichten bij hem goed zijn 
aangekomen en vermoedt dat een deel van de mail berichten van onze kant ”in de spam” 
terecht zijn gekomen. Vz geeft aan hiernaar te zullen kijken.                                                                              
Er zijn geen andere vragen of opmerkingen. 

Sluiting: niets meer aan de orde zijnde, geeft de voorzitter aan dat de volgende ALV op dit 
moment gepland staat voor 20 april 2022. Hij sluit de vergadering en geeft het woord aan 
Annemieke Timmerman, imker van de Hortus voor haar lezing: Bijen houden in Uganda. 

Annemieke vertelt over haar bezoek in kader van een PUM uitwisseling naar Uganda, Zij 
geeft aan dat haar bezoek, ondanks en dankzij alle inspanningen, veel heeft opgeleverd en 
dat er een goede basis is gelegd voor een gezonde infrastructuur voor het houden van bijen 
en de daaraan gekoppelde distributie en verkoop. 

Annemieke werd aan het eind van haar inleiding beloond met een luid applaus. 

 

 

 


