JAARBERICHT STICHTING VRIENDEN VAN DE BOTANISCHE TUIN ZUIDAS over 2017
In het jaar 2017 werd de ‘Grand Opening’ van de Botanische Tuin Zuidas op 11 april met passend
vertoon gevierd. Onze Stichting heeft zich daarbij o.a. gemanifesteerd met een marktkraam.
Het verslagjaar kreeg ook het stempel van ‘botanische tuinjaar 2017’. In dat kader vond in de
Trompenburg Tuin Rotterdam een tentoonstelling plaats over kroonjuwelen. Iedere deelnemende
botanische tuin droeg daaraan met een eigen kroonjuweel bij. Dit feit werd door de Nederlandse
Vereniging van Botanische Tuinen NVBT- aangegrepen om een kostelijk boekwerk uit te brengen
onder de titel: Botanische Tuinen in Nederland. Ook onze Tuin kreeg daarin passende aandacht met
foto’s en tekst. Als blijk van waardering ontvingen alle vrijwilligers van het bestuur een exemplaar
van dit uniek boek.
Een ander vermeldenswaardig feit is de constatering dat de Tuin in 2017 vijftig jaar bestond.
Activiteiten c.a.
Ook 2017 kenmerkte zich door een aantal evenementen en gebeurtenissen; hieronder wordt een
aantal uitgelicht.
- Door ‘Clivia’ zijn onder leiding van adviseur Maarten van Bodegraven weer een aantal lezingen
georganiseerd die de bekendheid van de Tuin gaandeweg groter maakt. Dat laatste gold ook voor
‘Harvest Moon’ tijdens een weekend in de herfst.
-Verder zijn voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming van een tweede completerende
inventarisatie van de planten collectie.
- De aan het VU medisch centrum in 2016 in het vooruitzicht gestelde vleugel, met de bedoeling
daarmee bekendheid voor de Tuin te genereren, werd op 3 juli officieel overgedragen met
medewerking van de bekende VU-hoogleraar neuropsycholoog Erik Scherder. In een gloedvolle
toespraak waarin hij ook een persoonlijke ervaring verwoordde, benadrukte hij het belang en
onmiskenbare invloed van pianomuziek juist op passanten in een centrale ziekenhuishal.
- De donateursadministratie en archiefvorming kregen de nodige aandacht.
- Aan donateurs werd een borrel aangeboden in combinatie met een lezing van dr. Magdalena van
den Berg over de heilzame werking van groene omgevingen voor de algehele welzijn van mensen .
- Toenadering werd gezocht van de ‘ZuidAs’ tot de Tuin.
- Een uitstapje met de vrijwilligers van de Tuin naar de Hessenhof (bijzondere tuin in Ede)waaraan
de Stichting fiancieel heeft bijgedragen
Projecten
Verder verleende de Stichting financiële steun onder meer aan de volgende projecten:
-de fabricage van tafels, gemaakt met hout afkomstig van gekapte bomen in de Tuin;
-vervolgkosten van de website;
-uitleentuinen van voormalige ‘artist in residence’ P.J. Roggeband;
-aanschaffing van beplantingen;
Communicatie:
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Vrijwilligersstichting Botanische Tuin Zuidas en met het bestuur van de Stichting Botanische Tuin
Zuidas –SBTZ-; deze Stichting draagt verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de Tuin. Een
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Het bestuur voerde overleg met het bestuur van de door de gemeente Amsterdam gefinancierde
Vrijwilligersstichting Botanische Tuin Zuidas en met het bestuur van de Stichting Botanische Tuin
Zuidas –SBTZ-; deze Stichting draagt verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de Tuin. Een
kwestie over een financiële aangelegenheid betreffende de exploitatie van de Tuin, werd over de
jaargrens heen getild. Met een afvaardiging van de Vrijwilligersstichting is besproken dat de
verdwijning van de Tuin allerminst vaststaat. Uitlatingen die een dergelijk beeld kunnen oproepen,
horen te worden vermeden. Immers: behoud van deze prachtige Tuin als parel tussen het beton
blijven we nastreven!
Nancy Samat is als vrijwilliger ingeschakeld voor assistentie bij de communicatie met donateurs en
nauw betrokken bij het uitbrengen van de Nieuwsbrief.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar als regel om de ongeveer vijf weken.
In het jaarbericht over 2016 werd reeds gewag gemaakt van het voornemen van de penningmeester
om afscheid te nemen van het bestuur. In het verslagjaar slaagde het bestuur er nog niet in om in de
opvolging te voorzien. Het aanzoeken van een potentiële opvolger –waartoe een aantal malen een
poging gedaan- en ondanks soms veelbelovende geluiden, bleef vruchteloos. Aan het eind van het
jaar was op dit vlak toch een opmerkelijk resultaat te boeken; een financieel deskundige die
jarenlang bij de VU haar sporen verdiend had, verklaarde zich bereid om de zorg voor de
boekhouding van de Stichting over te nemen. Het bestuur was met dit aanbod bijzonder ingenomen.
Dit vergemakkelijkte ook de zoektocht naar een penningmeester; een zoektocht die in 2018 met
kracht werd voortgezet.
Het bestuur maakt met veel genoegen melding van het toetreden tot het bestuur van Nicole van den
Bogerd. Nicole brengt én belangrijke inhoudelijke verrijking in het bestuur –zij werkt aan een
promotieonderzoek over effecten van groen in het onderwijs- én bovendien aanzienlijke verjonging
mee.
Voor het overige bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd zij het dat de positie van vicevoorzitter werd ingevuld en de secretaris diens voorbehoud van a.i. liet vervallen.
Bestuur en adviseurs per 31 december 2017
Johan Sturm,
voorzitter
Jolien Kuitert,
vice-voorzitter
Hans Frielink,
penningmeester
Fokko Faber,
secretaris
Nicole van den Bogerd
Gerald Joren, hortulanus: algemeen adviseur
Maarten van Bodegraven: adviseur voor kunst en evenementen
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