
Verslag van de 26e algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Botanische Tuin 

op zaterdag 30 oktober 2021 

1. Voorzitter Rob van der Lans opent de vergadering, die geen jaarvergadering is. Bij de 

jaarvergadering in mei was er, vanwege covid, geen opkomst. Vandaag zijn er 16 

aanwezigen. 

Deze vergadering behandelt daarom nu het verslag over 2020. 

Het is ook de start van het 25e verenigingsjaar. Op 22 oktober 1997 is de vereniging 

opgericht. Op zaterdag 22oktober 2022 bestaat de vereniging 25 jaar. Ideeën hoe dit te 

vieren zijn welkom. 

2. Mededelingen van de secretaris, Paula Delhez: 

In 2020 zijn er veel opzeggingen en weinig aanmeldingen geweest. Vanaf juni 2021 weer 

meer aanmeldingen. Het aantal leden is nu 1247. 

Er zijn 4 Papyrussen verschenen. Deze staan nu ook op de nieuwe website. Ze gaan naar alle 

leden, waarvan 8 in het buitenland, naar enkele Nederlandse hortussen, de gemeente Delft 

en de Koninklijke Bibliotheek. 

3. Verslag 24e en 25e ALV: goedgekeurd 

• Jaarverslag van het Bestuur: de voorzitter geeft een Powerpoint presentatie. Wat is 

er niet gebeurd in 2020: Voorjaarsexcursie, Hortusdag, Pasar Botanica, van 

Itersonlezing, Vriendendag. Wel is er een website ontworpen en geïnstalleerd, zijn er 

8 bestuursvergaderingen gehouden, er is een ALV gehouden, de taken binnen het 

bestuur zijn herverdeeld en er is een donatie beschikbaar gesteld voor de 

educatieruimte. 

• Penningmeester Luuk van Langen presenteert het financieel jaaroverzicht 2020.  

• De kascontrolecommissie keurt het financieel jaarverslag goed. Wil Aalbers stelt zich 

beschikbaar  om mee te gaan draaien als (reserve) lid voor de kascontrolecommissie.  

• Penningmeester Luuk van Langen geeft een toelichting op de begroting voor 2021 en 

een overzicht van de projecten waaraan de ledenbijdrage zal worden besteed in de 

educatieruimte. 

• De vergadering verleent het Bestuur decharge over het gevoerde beleid in 2020 

4. Plannen voor 2021 ( deels uitgevoerd): 

• er worden bordjes aangebracht bij de schenkingen van de vereniging.  

• Er wordt gewerkt aan een nieuw logo 

• Vernieuwing succulentenkas 

• Nieuwe dakplaten Oranjerie 

• Vitrines in de educatieruimte 

            Plannen voor 2022: 

• Vanwege de Wet bestuur en Toezicht rechtspersonen die sinds 1 juli 2021 in 

werking is, zullen een aantal bestuurlijke zaken worden verhelderd. Ook de 

Statuten zullen binnen een paar jaar aangepast en geactualiseerd worden. 

• Schenking thematische plantenbakken van cortenstaal 

• Na enige discussie, wordt het voorstel om de contributie te verhogen van €12 

naar €15 per jaar, met algemene stemmen aangenomen. Aanleiding 

daarvoor is dat we enigszins in de pas willen blijven lopen nu de 

toegangsprijs voor de Botanische Tuin is verhoogd. De vrije toegang voor 

leden is een gunst van de tuin aan de leden van de vereniging. 

5. Samenstelling bestuur: 



• Voorzitter : Rob van der Lans 

• Secretaris : Paula Delhez 

• 2e secretaris interim: Hans Hirs 

• Penningmeester: Luuk van Langen: herverkiezing akkoord 

• 2e penningmeester: Tinus Vernooij 

• Vergaderingen: Jeanneke Bruggeling: herverkiezing akkoord 

• Redacteuren Papyrus: Hans Hirs en Joost van Kasteren 

6. In de Rondvraag spreekt Frans Tillard zijn waardering uit voor het Bestuur en voor de 

Papyrus 

 

Aansluitend geeft directeur Botanische Tuin James Byng een presentatie over de 

ontwikkelingen in en de plannen voor de Tuin de komende jaren. 

 

Jeanneke Bruggeling 
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