
Notulen ALV Vrienden van de Amsterdamse Hortus in de Plantage dd. 20-04-2022 

Gehouden in het Luthermuseum, Nieuwe Keizersgracht. 

Aanwezig: 27 vrienden (conform de presentielijst), het voltallige vrienden-bestuur en Carlien 

Blok, directeur Hortus. 

Voorzitter, Jeroen van Spijk, opent de vergadering en heet allen welkom. Hij geeft het 

woord aan Carlien Blok. 

Informatie over de Hortus:  

Het moge duidelijk zijn dat, als gevolg van de corona maatregelen, de bezoekers aantallen in 

het afgelopen jaar fors gedaald zijn. De Hortus was lang gesloten voor publiek. Carlien 

benadrukt dat de Hortus dankbaar is voor de vele steun die ontvangen is, onder andere van 

Vrienden. Op  de momenten dat in het afgelopen jaar wel activiteiten mogelijk waren, is 

goed gebruik gemaakt van de faciliteiten die de Hortus biedt. Daarnaast hebben bezoeken 

van schoolklassen wel grotendeels kunnen doorgaan. 

Carlien geeft een klein financieel overzicht en merkt daarbij op dat de NOW- en TLV-

regelingen de Hortus goed hebben geholpen. Het resultaat over 2021 is naar verwachting 

positief en ongeveer even groot als het bedrag dat in 2020 aan de reserves in onttrokken. 

Daarmee houden de twee coronajaren, dankzij de doorgevoerde bezuinigingen en de steun, 

elkaar in evenwicht. 

Drieklimatenkas: 

Duurzaamheid en educatie zijn leidend bij de vernieuwing. De collectie zal “gedraaid” 

worden om een beter gebruik van zon en warmte te bereiken. Carlien toont hierbij enkele 

impressie tekeningen. De financiering is op dit moment voor 70% rond. De planning van 

werkzaamheden (hoe, wanneer, wat) is op dit moment een belangrijk gesprekspunt. Streven 

is en blijft: opening in 2024 of 2025, wanneer Amsterdam haar 750 jarig bestaan viert. Op 

vragen antwoordt Carlien dat de geplande sluiting van de kas tijdens de renovatie ruim een 

jaar zal duren; de Warmte-Koude uitwisseling met de Hermitage werkt uitstekend. 

Regenwater zal goed “her”gebruikt worden. Op een vraag over de duurzaamheid van de toe 

te passen dakbedekking (met een speciaal folie) wordt gemeld dat hier zeer nauwlettend op 

wordt gelet en constante aandacht heeft. 

Financiën:  

Martijn Bolkestein geeft een korte toelichting op de diverse cijfers, die voor aanvang van de 

vergadering zijn uitgedeeld.                                                                                                                

Het leden bestand is door Monique Segenhout geschoond van vervuiling in de afgelopen 

jaren en geeft nu een reëel beeld weer.                                                                                           

Wij hebben nu onze gelden staan op diverse banken. Martijn pleit er voer dit terug te 

brengen naar 1 bank (ING), Het risico op “omvallen” is klein en zijn ervaringen met ING zijn 

goed.   Een van de aanwezigen vraagt zich of het bestuur op de hoogte is van het 

beloningsbeleid bij ING: dat beleid zou een overweging moeten zijn om te overwegen een 

ander, meer op duurzaamheid gerichte bank te kiezen. Penningmeester merkt op dat de 



relatie met Triodos zeer moeizaam verlopen en voor een bestuur als het onze nauwelijks 

werkbaar is. 

                                                                                                                                                                    

In het komende jaar zal een herijking van de leden contributie plaatsvinden, evenals de 

verhouding Stichting < > Vriendenvereniging (wordt 5 jaarlijks herzien). 

De leden van de Kascommissie hebben de diverse stukken bekeken en een goedkeurende 

verklaring afgegeven. Het bestuur wordt bij acclamatie gedechargeerd. 

 

Notulen ALV dd 15-09-2021 en het secretarieel jaarverslag. 

De notulen van de vorige ALV worden ongewijzigd goedgekeurd en  het secretarieel 

jaarverslag voor verder kennisgeving aangenomen. 

Vriendenactiviteiten:  

Petra Verbrugge geeft refereert aan de gehouden vriendenactiviteiten: 

11 februari jl.: Rumphius en de Ambonese flora: een lezing door Norbert Peeters 

25 maart jl.: Beeldbank avant-la-lettre: een excursie naar het Allard Pierson Museum voor 

een toelichting op en  bezichtiging van de Monninkx-atlas 

 en noemt als geplande activiteiten: 

13 mei 2022: Lezing over de Kaapse collectie door Martin Smit en Peter Janssen  

14 oktober 2022: Kijkje in de Kas, themamiddag rond de vernieuwing van de Drie 

KlimatenKas 

Er wordt nagedacht om de zeer geslaagde, maar door de coronamaatregelen beperkt 

toegankelijke, lezing van Norbert Peeters te herhalen op een nader te bepalen tijdstip. 

Benoeming nieuw bestuurslid: 

Marco van de Koppel heeft enige tijd geleden aangegeven belangstelling te hebben voor het 

bestuurslidmaatschap. Hij stelt zichzelf voor: hij is afkomstig uit de plantenwereld en heeft 

veel kennis over de biologische retail. Hij herkent de missie van de Hortus en wil graag zijn 

bijdrage hieraan leveren. Zijn aandachtsgebied zal de botanie/ collectie behelzen. 

Marco wordt bij acclamatie benoemd tot bestuurslid. 

Herbenoeming Wiegert Dulfert en Daan van den Briel voor een 3e (en laatste) periode. 

Beiden worden bij acclamatie herkozen. 

Beleidsplannen Vriendenvereniging: 

Op de ALV dd 2021 zijn de beleidsplannen besproken en hieraan zijn nu geen aanpassingen 

voorzien. 



Rondvraag:  

Op de vraag naar de opzet en omvang van het Magazine wordt geantwoord dat deze 

vooralsnog in de aangepaste, kleinere vorm gehandhaafd blijft en goede reacties ontvangt. 

Het Magazine komt tot stand in goede samenwerking tussen Stichting en 

Vriendenvereniging. 

Heeft de Hortus ook een stand op de Floriade 2022: er is een gemeenschappelijke stand van 

de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen, waar de Hortus lid van is. 

De vraag wordt gesteld of het mogelijk zou zijn dat het beheer overgenomen kan worden 

van een stukje groen in de buurt van de Hortus. Carlien antwoordt dat dit helaas niet 

mogelijk is: de grond is van de Gemeente en overname beheer levert extra werk op waar 

onze personele bezetting niet op is uitgerust, 

Een lid bedankt het bestuur voor haar inzet! 

Niets mee aan de orde zijnde sluit Jeroen van Spijk de vergadering. 

 

Na een korte pauze houdt Niek Roozen, landschapsarchitect en betrokken bij het ontwerp 

van de Floriade 2022, een inleiding: Het verhaal van de Floriade: Growing Green Cities. 

Hij gaat, met veel beeldmateriaal, in op de ideeën die geleid hebben tot de nu onlangs 

geopende Floriade. Hij krijgt na afloop een groot applaus. 

 

 


