JAARBERICHT VAN STICHTING VRIENDEN VAN DE BOTANISCHE TUIN ZUIDAS OVER 2020
Corona
Kreeg het jaarbericht over 2019 een sprankelende opening met de betiteling ‘bruisend’, hoe zo
radicaal anders en onwerkelijk vraagt 2020 te worden gestempeld. De pandemie overschaduwde dit
jaar grotendeels; een voor velen tot dan toe onbekend, ongrijpbaar en onzichtbaar, voor sommigen
zelfs angstwekkend fenomeen. Vanaf medio maart kegelde het corona ‘secreet’, met het dwingend
parool om anderhalve meter afstand te houden, alle voorgenomen mooie plannen omver en dus ook
die voor onze Tuin. Er hielp geen lief kaboutertje aan, de Tuin moest op slot. Slechts bij uitzondering
–in de zomer toen zich even een gunstige kentering in het gevaar van besmetting leek af te tekenenzag het bestuur elkaar life op een lommerrijke plaats in de Tuin.
Bestaansrecht
In de eerste vergadering van het bestuur, in februari, stond het eindrapport van De Kleine Consultant
uit december 2019 opnieuw in de schijnwerpers (in het jaarbericht over 2019 kreeg die productie de
nodige aandacht). De bedoeling van dat eindrapport is om extra voor fondswerving voor de Tuin te
vinden. Op basis van dat rapport werd als vervolgstap besloten een vacature op te stellen voor een
Vriend Acquisitie (VA) en een zoektocht te starten, in eerste instantie gericht op het bestand
donateurs. Helaas kwam daarop vooralsnog geen respons. Daarom is de zoektocht recent uitgebreid
naar de Vrijwilligerscentrale in Amsterdam; We hopen op een positieve uitkomst.
Het is van majeur belang dat de VA slaagt in de opdracht sponsors en partners te werven – denk aan
entiteiten op de Zuidas - voor het verkrijgen van fondsen. Dit om op die manier in nauwe
samenwerking met de Vriendenstichting en andere relevante betrokkenen de Tuin te behouden. En
dat gaat ongetwijfeld gebeuren als de Vrienden Stichting op die manier de Stichting Botanische Tuin
Zuidas – die de Tuin exploiteert - assisteert bij het duurzaam bestrijden van het hardnekkige
exploitatietekort. Continuïteit in de zin van behoud van de prachtige Tuin tot in lengte van dagen –
uniek stukje groen tussen massale stenen op de Zuidas - is voor de Vriendenstichting vitaal. Recente
focus van de VU op het thema: ‘de campus moet groener’ klinkt in dit verband als muziek in de oren.
Aan de andere kant leeft er zorg; in 2020 zou vanuit VU-VUmc een toekomstplan voor de Tuin het
licht zien. Maar dat dit is uitgebleven. En ondanks herhaalde toezegging is het Vrienden bestuur,
anders dan toegezegd, nog steeds niet in de gelegenheid haar inbreng op een dergelijk plan te geven.
Ambassadeurs
Maar het Vriendenbestuur geeft niet op en, wacht niet lijdelijk af, maar opereert proactief. Het strijdt
voor behoud van de Tuin op verschillende fronten. Om eventualiteiten zo goed mogelijk te kunnen
pareren, heeft het een viertal vooraanstaande personen (onder wie spraakmakers) vanuit de kring
van VUmc en VU met succes aangezocht voor de positie van ambassadeur. Het zijn de hoogleraren
Philip Scheltens, Erik Scherder, Velja Mijatovic en Marianne Piek-den Hartog, arts en woonachtig vlak
bij de Tuin. Mocht de nood aan de man komen dan zullen deze zwaargewichten gevraagd worden om
samen met u als donateurs en anderen ‘massief verzet’ tegen onverhoopte aantasting van de Tuin te
mobiliseren.

Overige activiteiten
Inzameling van gelden
Om aan concrete wensen ter verbetering van de uitrusting en verdere verfraaiing van de Tuin te
kunnen voldoen, vraagt inzameling van gelden continu aandacht. In dat verband ontstond de idee
van een spaarpot, te plaatsen op een opvallende plek in de Tuin. Wat kon er treffender zijn dan een
spaarpot in de vorm van een cactus (inventief), juist een categorie planten waarmee de Tuin furore
maakt en zich van (alle) andere Tuinen in Nederland onderscheidt. Het introduceren van een
spaarpot zal hopelijk de aandacht en vrijwillige bijdragen van bezoekers aantrekken nu de Tuin voor
eenieder weer vrij toegankelijk is. Een andere mogelijke inkomstenbron, te weten het Buurtfonds
(kortgeleden ingesteld door de postcodeloterij) is door de Vrienden stichting voorgelegd aan de
Stichting BTZ. Zij hebben aangegeven aan deze optie gevolg te geven. Wat betreft een Vriend
Communicatie – aanhoudend aandachtspunt - is overwogen de tot heden gebleken moeizame
werving te vereenvoudigen door deze positie te onderscheiden in deeltaken. Gehoopt wordt op het
bereiken van resultaat op dit front in 2021.

Bestedingen
Voor bestedingen in het verslagjaar kwamen in aanmerking: bekostiging van compostbakken ter
aanvulling van het functionerende composteringssysteem en vervanging van zogeheten ginkgobakken, alsmede een website-bijdrage voor een dwaalsafari in ‘tuinstad’ Buitenveldert door de alom
bekende Tuinvriend P.J. Roggeband. De dwaalsafari is een fietsexpeditie als kunstproject in
uitgerekend het stadsdeel waar de Tuin is gevestigd. Met dit project krijgt de bekendheid van de Tuin
– gek genoeg schort het daaraan zelfs in Buitenveldert - een extra boost. Besloten is ook een bijdrage
beschikbaar te stellen voor het labelen van struiken en planten in de Tuin; dit door het aanbrengen
van verklarende teksten, waardoor de Tuin nog boeiender wordt, ook in het kader van educatie
(jongeren). Over besteding van gelden vindt vooraf inventarisatie/ afstemmingsoverleg plaats met de
(voorzitter van de) Stichting Vrijwilligers. Het Vriendenbestuur is veel gelegen aan behoud van de
uitstekende verstandhouding met deze derde Stichting en samen met hen zich in te zetten en des
nodig ‘te strijden’ voor behoud van de Tuin.

Overige
Nieuwsbrieven werden zoals gebruikelijk uitgebracht met de seizoenen. Met behulp van dit medium
bent u als donateur ook benaderd voor een extra bijdrage nu de Tuin ook door corona bijzonder
getroffen is; sluiting van de Tuin betekende immers verlies van gebruikelijk inkomsten. Dat beroep
leverde een mooi resultaat op: veel dank voor uw extra bijdrage! Als alternatief voor de jaarlijkse
borrel, die door corona in het water viel, voor onze donateurs werd een Kerstgroet verspreid.
Het halfjaarlijkse besturenoverleg – lees het overleg van het bestuur van de Vriendenstichting met
het bestuur van de (exploitatiestichting) BTZ - vond in 2020 weliswaar plaats maar niet fysiek. Dat
belangen van beide besturen niet altijd sporen, is evident. Desondanks hecht de Vriendenstichting
sterk aan open communicatie en (behoud van) een goede onderlinge relatie.

Bestuur
Leden van het bestuur continueerden ook in het ‘coronajaar’ een uitvoerige gedachtewisseling; zij
onderhielden frequent contact via de mail en de telefoon. Ook de voorzitter van de
Vrijwilligersstichting werd regelmatig in contact betrokken (en vice versa)
Aan het eind van het verslagjaar was het bestuur qua samenstelling ongewijzigd aan die van ultimo
2019; bij de functie van secretaris verscheen het epitheton waarnemend. Betrokkene gaf in de zomer
te kennen te willen terugtreden uit het bestuur na een zittingsperiode van 11 jaar. In oktober werd
een opvolger welkom geheten. Bijzondere omstandigheden noodzaakte betrokkene zich in
november weer terug te trekken. Met veel genoegen slaagde het bestuur er in Mei 2021 in om
mevrouw (prof. dr.) Wiesje van der Flier bereid te vinden de positie van secretaris op zich te nemen.
Wiesje is wetenschappelijk directeur van het Alzheimercentrum.
Samenstelling bestuur mei 2021:
•
•
•
•

Jolien Kuitert, voorzitter
Nicole van den Bogerd, penningmeester
Wiesje van der Flier, secretaris
Anna van Bracht, lid.

Het Vriendenbestuur dankt afzwaaiend secretaris Fokko Faber voor de door hem betoonde
toewijding aan de Stichting. Van harte wensen we Fokko alle goeds toe en we hopen hem ook in de
toekomst vaak in de Tuin te mogen begroeten!

