
 

 

JAARBERICHT STICHTING VRIENDEN VAN DE BOTANISCHE TUIN ZUIDAS over 2018  

Bestuur 
In de samenstelling van het Bestuur hebben zich in 2018  wijzigingen voltrokken.  
Werd in het jaarbericht over 2017 aan de voet nog gewag gemaakt van de mogelijkheid dat een 
financieel deskundige de zorg voor de boekhouding van de Stichting over zou nemen, in plaats 
daarvan is Nicole van den Bogerd –in 2017 toegetreden tot het bestuur-  bereid gevonden om de 
functie van penningmeester over te nemen van Hans Frielink (accountant). Hans, die al in eerder te 
kennen had gegeven te willen terugtreden uit het bestuur, is in de tweede helft van 2018 
teruggetreden. Hans heeft vanaf het voorjaar van 2010 het penningmeesterschap van de Stichting op 
hoogst verdienstelijke en zorgvuldige wijze vervuld. Ging aan het vertrek van Hans een geruime 
periode van gewenning vooraf, heel anders verliep het terugtreden van voorzitter Johan Sturm. 
Diens vertrek vond onverwacht plaats, medio 2018. Johan heeft gedurende vier jaar –hij trad aan in 
mei 2014- zich als voorzitter voor de Stichting op geheel eigen wijze, enthousiast ingezet. De door 
zijn plotselinge vertrek ontstane vacature moest in het belang van lopende activiteiten snel worden 
opgelost. In dat kader heeft Vicevoorzitter Jolien Kuitert de voorzitterstaken op zich genomen.  
Aanhoudende bemoeienissen om te komen tot aanvulling van het bestuur leken aanvankelijk 
perspectiefvol maar leidden in 2018 uiteindelijk niet tot het beoogde effect. Gelukkig kwam er aan 
het eind van het verslagjaar zicht op veelbelovende versterking van het bestuur. 
Het bestuur heeft informatie ingewonnen over de vraag of de Tuin in aanmerking zou kunnen komen 
voor verkrijging van een monumentenstatus. Verkrijging van een dergelijke status zou van invloed 
kunnen zijn op het voortbestaan van de Tuin. Resultaat; dacht dat het antwoord negatief was? 

Activiteiten 
Het bestuur was vertegenwoordigd op de voorjaars- en najaarsplantendagen in de Tuin, ook wel 
aangeduid als ‘open dagen’. Dit met de bedoeling om aandacht voor het bestaan van de 
Vriendenstichting te vragen. Bij die gelegenheden zijn weer nieuwe donateurs geworven.  

Communicatie 
Vanaf 2015 kon de Tuin profiteren van de marketingkwaliteiten van Simone Toppers. Vanuit de VU is 
haar verzocht om een plan te schrijven voor het voortbestaan van de Tuin gedurende acht jaar (tot 
2023). Simone heeft zich zeer ingespannen om aan de Tuin brede bekendheid te geven. Zij zag ook 
kans om huurders aan te trekken voor gebruikmaking van een mooie kas in de Tuin, de zogenoemde 
Wintertuin (die de Vriendenstichting graag Oranjerie zou willen noemen).    
In 2017 was Nancy Samat als vrijwilliger bereid gevonden te assisteren bij de communicatie met 
donateurs; denk bijvoorbeeld aan bijdragen aan het samenstellen van de periodiek verschijnende 
Nieuwsbrief. Door aanvaarding van een betaalde baan kwam aan deze bijstand van Nancy in 
december 2018 een einde. In maart diende zich in de persoon van Olena Trompert – echte 
liefhebster van natuur- een vervangster van Nancy aan. Haar deskundigheid maakte Olena - ook 
geschikt om zich in te zetten voor andere projecten, bijv. om de website van de Stichting bij te 
houden. Echter ook van Olena moest  afscheid worden genomen; zij aanvaardde eveneens een 
betaalde baan elders. 
Contact met donateurs vond plaats tijdens een donateursborrel (op 7 december) bij welke 
gelegenheid naast een hapje, drankje en veel gezelligheid, ook een boeiende inleiding werd gegeven 
door Pieter Jan Brouwer over compostering in de stad. Deze inleiding werd verrijkt door een bijdrage 
van Josje Bicker, een zeer gewaardeerde vrijwilligster van de Tuin. Josje vertelde over de 



 

 

compostbakken in de Tuin (aangeschaft met gelden van de donateurs van de Vrienden Stichting) en 
liet de aanwezigen zien hoe dat composteringsproces daadwerkelijk plaatsvindt. Als waardering voor 
hun steun ontvingen de donateurs een potje echte compost van de Tuin.    
Met het bestuur van de vrijwilligersstichting had de Stichting ook regelmatig contact. Overleg met 
het bestuur van de Stichting Botanische Tuin Zuidas- Stichting BTZ en verantwoordelijk voor de 
exploitatie van de Tuin- vroeg ook de nodige aandacht. Doel van de Vrienden Stichting daarbij is op 
transparante wijze tot afstemming te komen over (financiële) bijdragen van de Vrienden Stichting 
aan de Stichting BTZ ten behoeve van onderhoud en met name behoud van de Tuin.  

Projecten 
Voor de hoogst waardevolle plantencollecties van de Tuin is het in 2012 aangevangen 
digitaliseringsproject in 2018 hervat. Het streven is de cactus en succulentencollecties, volledig te 
administreren en digitaal te ontsluiten. Dit project wordt uit de donaties van de Vrienden Stichting 
bekostigd waartoe een overeenkomst met een tweetal externe deskundigen is afgesloten.  
De Stichting verleende voorts financiële steun voor onder meer de aanschaffing van 
eerdergenoemde compostbakken en droeg bij aan kosten van een in de Wintertuin gehouden 
lezingencyclus.   
 
Statutenwijziging 
Naamswijziging van de Tuin -Hortus VU- werd vervangen door Botanische Tuin Zuidas, maakte ook 
aanpassing van de naam van de Vriendenstichting nodig. Een tweede wijziging van de statuten betrof 
de positie van de hortulanus. In de gewijzigde statuten is vastgelegd dat deze het bestuur als 
adviseur terzijde staat.  

Samenstelling bestuur ultimo 2018: 
Jolien Kuitert, voorzitter 
Nicole van den Bogerd, penningmeester 
Fokko Faber, secretaris 

 

 

 

 

 


