Beleidsuitgangspunten
van de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Hortus
Oktober 2015
De doelstellingen van de Vereniging staan verwoord in de Statuten van 1993 (wijziging op
de oorspronkelijke statuten van 18-3-1986):
Artikel 3
Het doel van de vereniging is:
-

het bevorderen van de instandhouding en de ontwikkeling van de Hortus
het vergroten van de bekendheid van de Hortus en zijn historische, culturele en
botanische betekenis;
het steunen en versterken van de educatieve, recreatieve en voorlichtende functie
van de Hortus;
het bevorderen van een nauwe betrokkenheid van de leden van de verenging bij de
Hortus;
het uitbrengen van adviezen gericht op het behartigen van de belangen van de
Hortus als museum van levende planten en als historische instelling
het volgen van het beleid met betrekking tot de Hortus in de meest ruime zin van
het woord.

Vriendenvereniging en Stichting.
De Vriendenvereniging is opgericht om de toekomst van de Hortus zeker te stellen, toen die
bedreigd werd. Van een directe dreiging is nu geen sprake meer, wel oefent het wegvallen
van subsidies (gemeente, ID-banen) een grote druk uit op de exploitatierekening van de
Hortus.
De Stichting Hortus Botanicus Amsterdam kent een bestuursmodel met een Raad van
Toezicht en een directeur/bestuurder (vastgelegd in de statuten van 7 mei 2014).
Er is een professionele organisatie opgezet, waardoor de directe betrokkenheid van de
Vriendenvereniging bij het beleid minder noodzakelijk is geworden, het Vriendenbestuur is
dus meer op afstand gekomen.
In de afgelopen jaren zijn tussen de Vereniging en de directie 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 de Hortus en van de Vereniging.
Bestuursleden van de Vereniging ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
voor het bestuur.
Het werven van sponsors c.q. fondsenwerving bij derden, zoals de Vereniging deed in de
tijd dat voor instandhouding van de Hortus moest worden gevochten, is grotendeels
overgenomen door de directie. Het Vriendenbestuur heeft op dit moment een functie als
“Klankbordgroep” en als fondsenwerver: zaken die het op niveau functioneren van de Hortus
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.
Het Vriendenbestuur heeft 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
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die expliciet betrokken zijn bij het wel en wee van de Hortus en bijvoorbeeld de
fondsenwerving actief ondersteunen.
Werkwijze.
De Vereniging heeft naast genoemde uitgaven een beperkt budget voor thema’s of
onderwerpen die speciale aandacht behoeven. Deze bedragen wordt meestal als een
projectbijdrage ter beschikking gesteld van de Hortusorganisatie.
Een aantal keren per jaar vindt overleg plaats tussen Vriendenbestuur en de directie, zodat
tijdig inzicht bestaat in de wensen van partijen. Eventuele wensen vanuit de Vereniging
kunnen dan –binnen het beschikbare budget- een plaats krijgen binnen het jaarplan van de
Hortus.
Procedureel:
-

-

Het vriendenbestuur wordt tijdig geraadpleegd bij de opstelling van het jaarplan van de
Hortus
In het jaarplan van de Hortus 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 Hortus 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 Hortus wordt verantwoording gegeven per project
dat door de Vrienden is gefinancierd .
Rekenschap over gefinancierde projecten wordt door het Vriendenbestuur afgelegd
tijdens de jaarvergadering van de Vrienden.
Regelmatig contact met de directie is bij deze werkwijze onmisbaar; informatiestromen
over de Hortus lopen tussen deze partijen.
Het Vriendenbestuur heeft –mede t.b.v. de onderlinge gegevensuitwisseling- een
kwaliteitszetel in het Stichtingsbestuur.

Prioriteiten in 2015 en 2016:
In het algemeen gaat de voorkeur uit naar educatie en toegankelijke publieksinformatie,
waarbij het wetenschappelijk botanische karakter van de Hortus overeind blijft.
Concreet betekent dit:
- een duidelijke (representatief ogende) plattegrond
- duidelijke bordjes bij de planten
- aandacht voor andere wijzen van informatieverstrekking aan de bezoekers (o.a.
digitaal, QR-codes, App’s)
- onderzoek naar de wensen van de bezoekers op deze gebieden.
Verder heeft de Vriendenvereniging financiële steun toegezegd bij het realiseren van de
WKO-koppeling tussen de Hortus en de Hermitage.

-------------------------------------
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Bijlage.
Prioriteiten:
De vriendenvereniging gaat zich in het bijzonder concentreren op
1. De informatievoorziening aan de bezoekers.
Het vriendenbestuur heeft met de directie de behoefte besproken aan juiste en duidelijke
bordjes bij de planten. De directie heeft aangegeven dat dit prioriteit heeft en een eerste
inhaalslag heeft inmiddels plaatsgevonden.
Het vriendenbestuur heeft aangegeven dat ze de directie wil ondersteunen in het verder
uitbreiden van de informatievoorziening aan bezoekers.
2. Samenwerking met de directie.
De Vereniging kan –buiten de overeengekomen ondersteuning- een bescheiden bijdrage
leveren aan de activiteiten en de instandhouding van de Hortus. Dit kan uiteraard alleen
wanneer de initiatieven passen in het beleid en de bedrijfsvoering van de Hortus. Met de
directie is afgesproken dat de Vereniging in een vroegtijdig stadium betrokken wordt bij
de jaarplannen en dat afstemming plaatsvindt tussen Vriendenbestuur en directie. De
vereniging kan zo anticiperen op initiatieven en input leveren vanuit het perspectief van
de vrienden. Dit kan door expertise en/of een (financiële) bijdrage in projecten.
3. Ondersteuning projecten/activiteiten.
Onder meer zal de Vereniging ondersteuning verlenen bij de Najaarsmarkt in september,
de Museumnacht en de Illuminade.
4. De promotie van de Hortus en de Vriendenvereniging.
Ook in het komende jaar zal het bestuur van de Vriendenvereniging zich inzetten om de
Hortus en de Vereniging onder de aandacht te brengen van het publiek. Zo zal in
voorkomende gevallen de vereniging een stand bemensen bij geëigende festiviteiten.
-----------------------------------
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