1. Naam instelling
Stichting Vrienden Botanische Tuin Zuidas
2. RSIN
8141.69.442
3. Postadres
Van der Boechorststraat 8, 1081 BT Amsterdam
4. Doelstelling
	
Het verlenen van advies, begeleiding en financiële ondersteuning ten behoeve van het in
stand houden en functioneren van de Botanische Tuin Zuidas te Amsterdam, alsmede al
hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
5. Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Het actuele beleidsplan is erop gericht om:
	- de in 1967 gestichte Botanische Tuin tot in lengte van dagen op de huidige locatie te doen
behouden ten behoeve van met name medewerkers van VU en VUmc, van bezoekers en
patiënten van VUmc, van medewerkers, werkzaam in kantoren op de Zuidas, van donateurs
van de Stichting en van omwonenden;
	- mede door verstrekking van financiële steun aan concrete objecten en projecten de
Botanische Tuin zo optimaal mogelijk te doen functioneren in overeenstemming met haar
doel;
	- aan het bestaan van de Botanische Tuin zo breed mogelijk bekendheid te geven
in Amsterdam en wijde omgeving onder meer door periodieke verspreiding van
Nieuwsbrieven.
6. Samenstelling bestuur
mw J.C.J.G.B. Kuitert, voorzitter
mw N. van den Bogerd, penningmeester
mw A. van Bracht
F.J. Faber, secretaris
7.	Beloningsbeleid
	Bestuursleden genieten geen vacatiegeld en zien als regel af van een vergoeding voor
gemaakte kosten.
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8.	Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Het bestuur, waarbinnen halverwege het verslagjaar een nieuwe voorzitter aantrad,
vergaderde als regel eens in de twee maanden. Daarnaast was er regulier (afstemmings)
overleg met het bestuur van de stichting die het beheer voert over de Botanische
Tuin en met de voorzitter van de vrijwilligersstichting. Op zowel de voorjaars- als de
najaarsplantendag was het bestuur met een stand tegenwoordig; dit in het bijzonder met
de bedoeling om donateurs te werven teneinde daarmee aan het bestaan van de Stichting
grotere bekendheid te geven en de financiële positie van de Stichting te versterken. Ook
in het verslagjaar is, zoals gebruikelijk, aan donateurs gevraagd om hun jaarlijkse donatie
over te maken. Het digitaliseringsproject –in 2012 werd daar een start mee gemaaktgericht op inventarisatie en specifieke notering van de aanwezige plantencollecties, is
in het verslagjaar hervat; dit in het besef van het grote belang van digitale ontsluiting.
Voor bewerkstelliging van de uitvoering, die bijzondere deskundigheid vraagt, is een
overeenkomst met een duo externe ervaringsdeskundigen getroffen. Voor het zo goed
mogelijk waarborgen van continuering is aan dit project een tweetal enthousiaste
vrijwilligers toegevoegd met de bedoeling zich, tijdens de uitvoering van het traject, de
benodigde deskundigheid eigen te maken. Naast met dit project gemoeide kosten zijn o.a.
ook financiën beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van zogeheten compostbakken en
is een tegemoetkoming verstrekt voor een in de Tuin gehouden lezingencyclus over klimaat.
Verder vond een aanpassing plaats van de Stichtingsstatuten; deze aanpassing voorziet m.n.
in een verandering van de positie van de hortulanus. In de vigerende statuten vervult deze
functionaris de rol van adviseur van het bestuur.
9. Balans en staat van baten en lasten met toelichting van 2018
Zie financieel jaarverslag en jaarbericht.
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