
Conceptverslag van de 34ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 

Vrienden van de Amsterdamse Hortus. 

Woensdag 10 mei 2017 in het Kaslokaal 

Aanwezig zijn 26 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging: Ed Theunen, 

voorzitter, Jeroen van Spijk, penningmeester, Wabien Manschot, secretaris 

(verslag), Arthur van Dulmen, Wiegert Dulffer, Daan van den Briel. Tevens  de 

directeur van de Hortus: Taeke Kuiper en Reinout Havinga, hoofd Tuin en 

Collectie. 

1. Opening, vaststelling van de agenda. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

Hij stelt de aanwezige bestuursleden van de Vriendenvereniging aan de 

vergadering voor.                                                                                                                            

Vaststellen van de agenda: Hij stelt voor om  de agendapunten 4 en 8 

gezamenlijk als 3de agendapunt te behandelen, waardoor agendapunt 3 

opschuift naar 4. 

2. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 20 april 2016. 

Het verslag wordt goedgekeurd behoudens één textuele wijziging. 

3. Overzicht van de activiteiten van de vereniging over het afgelopen jaar, 

en een vooruitblik op 2017. 

Het jaar 2016 was een jubileumjaar, namelijk het 30-jarig bestaan van de 

Vriendenvereniging. Er werden extra activiteiten georganiseerd voor de 

leden, met name een rondleiding langs de IGPOTY fototentoonstelling in 

de tuin en een rondleiding in de nieuwe kweekkas in de Overtuin.  De 

interesse was groot en de laatste zal in de toekomst zeker herhaald 

worden. Verder werd een tuinenreis naar Londen voor de leden 

georganiseerd; de voorzitter bedankt hiervoor met name Matty 

Veldkamp voor haar werk.  De reis was een succes, en dit jaar wordt er 

een tuinenreis georganiseerd naar Berlijn. Een tweede reis, naar Zuid 

Afrika, wordt door de Hortus aangeboden. 

Wij droegen financieel bij aan de  verbetering van de bordjes in de tuin, 

en twee andere projecten, die mede door de Vriendenvereniging 

financieel gesteund werden, werden gerealiseerd: De Warmte Koude 

Opslag, en de educatieve ruimte het Kaslokaal. Verder was er de 



prijsvraag, waarbij men een ledenkaart kon winnen. Er waren drie 

winnaars; twee van hen kregen een interview in de Magazine. 

Het jubileum gaf ook aanleiding voor het bestuur om opnieuw de 

doelstellingen van de Vriendenvereniging onder de loep te nemen. Men 

formuleerde 3 speerpunten namelijk 1, Het bewaken van de 

doelstellingen van de Hortus. 2. Een klankbord zijn voor de leden en 3. 

Het organiseren van fundraising t.b.v. voor de Hortus essentiële zaken, 

zoals  de renovatie van de 3-klimatenkas. 

Vooruitblik 2017. Op het programma staan, benevens de tuinenreis naar 

Berlijn, twee Vriendendagen, een preview  van de 

Kroonjuwelententoonstelling en een workshop in het Kaslokaal. Tot slot 

de Najaarsmarkt.                                                                                            

Het ledenbestand is redelijk stabiel gebleven. Het ligt iets onder de 8000 

leden, maar er moeten nog betalingen binnen komen. 

4. Toelichting op het financieel jaarverslag 2016 door de penningmeester. 

De jaarrekening en de toelichting daarop zijn terplekke ter beschikking 

gesteld aan de aanwezigen. De penningmeester geeft mondelinge 

toelichting. De inkomsten via de contributie van leden is redelijk stabiel. 

Er zijn meer extra giften dank zij de ANBI-regeling.  Ook in 2017 zijn er al 

drie giften binnen dankzij nalatenschappen. Daartegenover is de rente 

zeer laag. De bijdrage aan de bebording in de tuin en aan de realisatie 

van het Kaslokaal bedroeg €17.000. Het batig saldo over 2016 is  

€30.000. De balans sluit af op €563.000. 

Ten behoeve van de fundraising m.b.t. de 3 klimatenkas, waarover later 

meer, wordt in de komende jaren de lidmaatschappen met €1 per lid 

verhoogd. Dit geld wordt opzij gezet voor de grote renovatie van de kas 

en zal per jaar ca €6000 opleveren. 

De penningmeester vraagt aan de vergadering of er nog vragen of 

opmerkingen  zijn. De directeur van de Hortus geeft antwoord: ja, er is 

een meerjarig onderhoudsplan met over een tijdsspan van 30 jaar. Dit 

gaat in overleg met de gemeenteraad en hiervoor is ca 8 ½ miljoen euro 

nodig. Vraag: Komt de reserve in gevaar? Taeke: Het onderhoud van de 

panden is de grootste post. We kunnen er elk jaar het nodige reguliere 

onderhoud doen, maar voor grootschalig groot onderhoud/ renovatie is 

meer geld nodig. 



De penningmeester geeft, na dankzegging aan de boekhouder,  het 

woord aan de leden van de Kascommissie. Zij geven hun goedkeuring 

aan de gepresenteerde cijfers. Zij hebben twee opmerkingen. 1. Er 

misten twee factuurtjes .  2. Ze geven het advies om 2 extra 

bankrekeningen te openen om het risico te spreiden. 

De kascommissie verklaart zich bereid om ook voor 2017 aan te blijven. 

5. Recente legaten.  

Er zijn 3 legaten binnengekomen van drie dames: Mevr. Schouten 

(€5000), mevrouw Hingst  (f 10.000) en mevrouw Tuyn; van haar is het 

juiste bedrag nog niet bekend, maar het gaat waarschijnlijk om een 

aanzienlijk bedrag.   

6. Bestuurswijzigingen. 

De voorzitter stelt Fred IJsebrands voor als de nieuwe penningmeester 

van de vereniging.  

Fred IJsebrands heeft een ruime ervaring als de financiële man van 

achtereenvolgens Zaanstad en stadsdeel Amsterdam-Centrum. Hij is nu 

enige tijd met pensioen en was  enige jaren penningmeester van de 

vereniging Vrienden van de Plantage. Hij stelde zich per mail beschikbaar 

als penningmeester van de Vereniging Vrienden van de Hortus en het 

bestuur nam dat met beide handen aan, zodat Jeroen van Spijk zich kan 

wijden aan de fondsenwerving. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

7. Berichten uit de Hortus, toegelicht door de directeur,Taeke Kuipers. 

Taeke memoreert de aanleiding tot de oprichting van de 

Vriendenvereniging. De Hortus als kleinschalig cultureel erfgoed 

verschaft  werk aan (naast een management team en administratie en 

horeca) 5 tuinmannen en zo’n ca 100 vrijwilligers. Ook het 

Vriendenbestuur is onbezoldigd. De omzet bedraagt jaarlijks zo’n 2 ½ 

miljoen. In het culturele veld is de Vriendenvereniging van de Hortus de 

grootste. De directeur erkent het belang van de financiële steun van de 

Vriendenvereniging bij alle projecten. Dankzij de WKO wordt er jaarlijks € 

4 tot 5000 bespaard aan gas en is er dankzij het kaslokaal ruimte voor 

nieuwe educatieve activiteiten en werkvormen. Bij vragen of 

opmerkingen zijn hij en de medewerkers meestal het 1ste aanspreekpunt 

voor de bezoekers. ‘Het gaat goed met de Hortus, mede dankzij u’.  



Het afgelopen jaar waren er meer dan 100.000 bezoekers tijdens het 

lichtfestival. Het komende jaar verhuist het festival naar het 

Marineterrein en organiseert de Hortus een eigen licht 

avondopenstelling in die periode. Bomen en planten worden uitgelicht. 

De groenvoorziening voor de deur werd helaas platgetrapt tijdens die 

festivaldagen, maar men hoopt dat voor dit jaar op te lossen. Andere 

vraag naar ev. scriptiebegeleiding in het Voortgezet Onderwijs. Nee, die 

is er niet. Wel komen er twee programma’s voor deze scholen. N.a.v. de 

klacht over lange rijen voor de kassa op hoogtijdagen: Op vrijdag-, zater- 

en zondagen wordt er extra personeelslid aangesteld met een 

handscanner. Iemand wil een rookverbod voor in de rij en op het terras. 

De voorzitter: daar zal over nagedacht worden. 

8. Renovatie van de 3-klimatenkas. 

Wiegert Dulffer:  De bouw van de 3-klimatenkas, het speerpunt van het 

redddingsplan van de Hortus, startte in 1991. Het eisenplan in die 

magere tijd was: niet duur, niet zwaar, en toegankelijk voor zo veel 

mogelijk zon. In 2023 is de kas technisch afgeschreven. Er moet o.a.  

dubbel glas komen i.v.m. energieverlies, maar dit mag niet veel extra 

gewicht opleveren. De koppeling van de kas aan de WKO is reeds 

gerealiseerd. De kas is een groot en iconisch ontwerp. De kosten zijn 

beraamd op 1 miljoen euro. We hebben ruim de tijd om dit bij elkaar te 

krijgen uit eigen fondsen van de Hortus, o.a de ledenbijdrage uit de 

contributie,  subsidie vanuit de gemeente en ev. andere. Ook de 

Vriendenvereniging zal aan fundraising werken.                                                                  

Op dit moment zijn er al allerlei deskundigen aan het werk om de n                     

odige werkzaamheden te onderzoeken. Ook het oorspronkelijke 

architectenbureau denkt mee.                                                                                                

Het  punt komt volgend jaar zeker op de agenda terug. 

9. Rondvraag.                                                                                                                             

Hier werd geen gebruik van gemaakt. 

 

10. Sluiting van de vergadering en aankondiging van de lezing na de pauze. 

Na de pauze houdt Reinout Havinga een geanimeerde lezing over de 

relatie tussen 335 jarige band tussen de Kaap en de Hortus. Ook komt de 

enorme soortenrijkdom aan planten van de Kaap aan bod. 



 

De avond werd afgesloten met een borrel in het Kaslokaal.  


