
Algemene ledenvergadering (ALV) 

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin nodigt u uit voor de 27e 
algemene ledenvergadering op zaterdag 21 mei 2022 om 14.00 uur.  
Wij vergaderen onder de Overkapping in het midden van de TU Delft | Hortus Botanicus, 
Poortlandplein 6, 2628 BM Delft. De vergaderruimte is open vanaf 13.30 uur.  
De vergadering zal ca. 1 uur duren. Daarbij zal een overzicht gegeven worden van het wel en wee 
van de vereniging, de tuin en de toekomstplannen.  
Als u zich per e-mail (verenigingvdbt@gmail.com) aanmeldt voor de vergadering houden wij u op 
de hoogte van eventuele wijzigingen (b.v. door covid) en kunnen wij rekening houden met het aantal 
aanwezigen. Deze informatie zal natuurlijk ook op onze website geplaatst worden. 
U kunt ook zelf punten voor de agenda indienen. Wilt u met het bestuur en/of de medeleden over 
iets spreken dat u niet in de agenda ziet staan, laat dit minimaal een week voor de vergadering 
schriftelijk weten aan het secretariaat, per e-mail: verenigingvdbt@gmail.com  
of per brief: aan de secretaris mw. A.N. (Paula) Delhez, Van der Mastenstraat 22, 2611 NZ Delft. 

Agenda 
1. Opening om 14.00 uur door de voorzitter Rob van der Lans. 
2. Mededelingen door de secretaris Paula Delhez. 
3. Verslag van de 26e (extra) Algemene ledenvergadering op 10 oktober 2020.  
 U kunt het verslag van deze ALV vinden op de website onder leden donateurs/ ledenvergadering  
 en in Papyrus - 2021, 4 winter, pag. 7. Het verslag kunt u ook aanvragen bij de secretaris.  
 Ter vergadering zullen tevens kopieën van dit verslag beschikbaar zijn. 
4. Jaarverslag 2021 van het bestuur. 
5. Rapport van de Kascontrolecommissie. 
6. Financieel verslag van de penningmeester, Luuk van Langen, de begroting 2022 en een  
 overzicht waaraan uw bijdragen worden besteed. 
7. Beleidsplan 2022. 
8. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2021. 
9. Samenstelling van het bestuur. Jeanneke Bruggeling treedt af. Luuk van Langen treedt af en  
 is herkiesbaar. Voorstel tot benoeming van Mario Jungmann als bestuurslid. 
10. Wat er verder ter tafel komt/rondvraag. 
11. Sluiting, ca 15.00 uur. 

Aansluitend zal directeur James Byng nieuws over de Hortus brengen. Als het weer goed genoeg is 
zal er een rondleiding volgen. 
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