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April 2022, Wiesje van der Flier 
 
Ook het jaar 2021 kenmerkte zich door een zekere rust, ten gevolge van de Covid-19 gerelateerde 
maatregelen. De tuin was een groot deel van het jaar gesloten, dit bemoeilijkte bijeenkomsten en 
activiteiten. De maatregelen noopten ons de donateursborrel uit te stellen; in plaats daarvan ontving 
u onze nieuwjaarsgroet via de najaar nieuwsbrief. Ten tijde van dit schrijven - in april 2022 - hebben 
we goede hoop dat het volgende jaar minder door Corona getekend zal zijn. 
 
Bestedingen  
Naambordjes en printer 
Ook in 2021 hebben we in een mooie bestemming gevonden voor uw donaties. Om de tuin een 
educatief karakter te geven was er behoefte aan naambordjes voor de planten. Met uw bijdrage 
konden er 1000 mooie stevige naambordjes gekocht worden en een professionele printer waarmee 
de labels voor de naambordjes kunnen worden geprint. De naambordjes bevatten informatie en 
weetjes over de bloemen, planten en bomen in de Tuin. 
 
Overige  
Nieuwsbrief 
Er verschenen in 2021 twee nieuwsbrieven; in het voorjaar en in het najaar. We streven ernaar de 
nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal te verspreiden; dit om papiergebruik te beperken. In de laatste 
nieuwsbrief boden we de mogelijkheid om de donatie via QR-code en gebruik van de bankier app 
over te maken. Dit scheelt bovendien verzendkosten voor de acceptgiro. 
 
Dwaalsafari door Amsterdam 
Als onderdeel van zijn kunstpraktijk initieert dhr. PJ Roggeband regelmatig expedities (Dwaalsafari’s), 
vaak naar onbekende locaties. ‘Hoe lees je een (stedelijk) landschap’ is daarbij één van zijn 
vertrekpunten. Hij probeert niet alledaagse onderwerpen en locaties op de kaart te zetten door 
bezoekers op prikkelende wijze (associaties, observaties, opwerpingen en tegenspraak) te 
confronteren met de grenzen van uitdagende thematiek. Als gids presenteert hij onverwachte 
invalshoeken en verrassende uitgangspunten. Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas heeft 
in 2020 een bijdrage gedaan aan de website voor de Dwaalsafari’s. De Dwaalsafari Buitenveldert is 
een aanrader en begint in de Botanische Tuin Zuidas waar onder meer de Penjingtuin wordt bezocht. 
Voor meer informatie pjroggeband@online.nl 
 
Ambassadeurs en vriend communicatie en acquisitie  
Om de Tuin te promoten en onze groene parel (zo lang mogelijk) te behouden, is de Vrienden 
Stichting op zoek gegaan naar ambassadeurs, om het belang van de Tuin uit te dragen. Wij zijn 
verheugd dat Philip Scheltens, Erik Scherder, Velja Mijatovic en Marianne Piek-den-Hartog als 
ambassadeurs van onze tuin optreden. Op 6 juli heeft het bestuur hen welkom geheten in de Tuin 
met een rondleiding door de hortulanus. 
Het is helaas niet gelukt om een vriend communicatie of vriend acquisitie te vinden. 
 
Bestuur 
Bestuurswissel 
Per mei 2021 trok Fokko Faber zich terug uit het bestuur, na zo’n 12 actieve jaren. Wij danken hem 
zeer voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet. Per mei 2021 vult mevrouw Wiesje van der Flier de 
positie van secretaris.  
Samenstelling bestuur per mei 2021: 

- Jolien Kuitert, voorzitter,  
- Nicole van den Bogerd, penningmeester,  
- Wiesje van der Flier, secretaris  
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- Anna van Bracht, lid.  
 
Overleg 
Leden van het bestuur vergaderden op regelmatige basis online. Het bestuur vergaderde in 2021 op 
de volgende dagen:  
 

5 februari 2021  
12 maart 2021  
16 april 2021  
11 mei 2021 1e maal met Wiesje van der Flier; laatste maal met Fokko Faber 
6 juli 2021  
29 september 2021  
10 november 2021  

 
Ook de voorzitter van de Vrijwilligersstichting werd regelmatig in contact betrokken (en vice versa). 
 
Op 19 mei (online) en op 3 november (fysiek) vonden vergaderingen plaats met de stichting BTZ (Els 
van Haassen en Ingrid Hissink). Bij de laatste was ook het bestuur van de Vrijwilligersstichting 
vertegenwoordigd. Hoofdonderwerp was een toekomstplan voor het openhouden van de tuin 
gedurende de jaren 2023-2028, gepresenteerd door Franc van Nuenen. Sindsdien is nog geen 
terugkoppeling, in de vorm van notulen of vervolg overleg, vernomen. Ondanks dat belangen van 
beide besturen niet altijd geheel overeenkomen, hecht de Vriendenstichting sterk aan open 
communicatie en (behoud van) een goede onderlinge relatie.   
 
WBTR 
Met ingang van de WBTR per 1 juli 2021, heeft het bestuur van de stichting vrienden BTZ via 
mijnwbtr.nl de huidige organisatie en aanpak tegen het licht gehouden. Het ANBI-formulier  en het 
jaarverslag zijn beschikbaar via de website. In het kader van de WBTR werden afspraken gemaakt 
over het vier-ogen principe bij uitgaven boven de 5000 euro, werd gesproken over de wenselijkheid 
van een kascommissie, bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Verder hebben we een jaarlijks zelf-
evaluatie routine afgesproken. Enkele aanpassingen in de statuten volgen nog; hiervoor biedt de 
WBTR een aantal jaren respijt. 
 
 


