
Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. 

Het bestuur van de stichting bleef in 2018 ongewijzigd en bestaat uit 5 personen (M. Hopperus Buma 

(1ste secretaris), D. Ligtenberg (PR en projecten), A. Mulder (2de secretaris), J. van Ruiten (voorzitter) 

en T. van Zijp (penningmeester). Het bestuur kwam 5 maal in vergadering bijeen. 

Daarnaast vond een aantal extra gespreksbijeenkomsten plaats. 

Van de circa 1800 Vrienden en 120 adoptanten werd in 2018 een totale bijdrage ontvangen van € 

80.000. Van een Vriend ontving de stichting daarnaast een legaat van € 200.000. Vanuit deze 

bijdragen en vanuit de door de stichting in het verleden opgebouwde reserves kunnen 

activiteiten/projecten van de Hortus worden ondersteund die vooral op bezoekers, 

informatievoorziening aan publiek en maatschappij zijn gericht. Het kan daarbij zowel gaan om 

faciliteiten en voorzieningen, als ook om organisatie van evenementen, tentoonstellingen en 

presentaties. 

 In 2018 werden door de Stichting onder meer de volgende bijdragen verleend: 

 Tentoonstelling ‘Plant en eter’ (€ 20.000) 

 Bomenonderhoud (€ 17.500) 

 Evenementen (w.o. Plantenmarkt en Midzomernacht) (€ 6500) 

 Jaarentreekaarten voor Vrienden (€15.500) 

 Aanschaf bakfiets voor “outreach, Hortus op locaties buiten”(€ 5500) 

 Vriendennieuws/ 1e magazine Hortus Leiden (€ 14.000) 

 Asfaltering paden en divers straatwerk/plantenbakken (€ 80.500) 

 Administratie en communicatie Vrienden/adoptanten (€ 10.900) 

Op 1 maart 2018 zag een nieuwe activiteit het levenslicht : de zogenaamde “winterlezing”. Op die 

jaarlijks te organiseren avond worden een of meer thema’s belicht en vanaf 2019 vindt ook de 

uitreiking van het eerste exemplaar van de jaarlijkse uitgave van het magazine Hortus Leiden plaats. 

De  lezing werd verzorgd door Kaschef Rogier van Vugt van de Hortus, die over de flora van 

Macaronesië vertelde. Rinny Kooi, botanisch curator van het Singelpark, presenteerde de plannen 

voor de aanplant van bomen- en plantmateriaal in het volop in ontwikkeling zijnde Singelpark in 

Leiden.  

Voorzitter John van Ruiten vertelde over een nieuw kleurrijk magazine Hortus Leiden, dat in het 

voorjaar verschijnt en het begin is van een nieuwe vorm van communicatie met de vrienden en het 

aloude Vriendennieuws zal gaan vervangen.  In april werd het magazine aan alle Vrienden en 

adoptanten toegezonden. Het werd allerwegen enthousiast ontvangen , hetgeen een belangrijke 

stimulans is dit magazine de komende jaren te blijven uitgeven en verder uit te bouwen 

In maart 2018 overleed mevrouw Carla van Steijn te Wassenaar en de stichting ontving daarna het 

bericht dat de Stichting Vrienden van de Hortus  als erfgenaam opgenomen was in haar testament. 

Na afwikkeling van de nalatenschap werd eerst in najaar 2018 duidelijk wat de omvang hiervan was.  

Het zou een bedrag van circa 5 miljoen euro gaan bedragen (in het voorjaar van 2019 werd e.e.a. 

definitief afgewikkeld). Het bestuur van de stichting overlegde in de loop van 2018 over de vorm 



waarin en de wijze waarop het te ontvangen bedrag in de komende jaren besteed zou kunnen gaan 

worden. Met de executeur-testamentair werd contact gelegd. 

Het bestuur sprak in 2018 intensief met de directie van de Hortus over het verlenen van een bijdrage 

aan de geplande verbouwing van de entree in het wintertuingebouw. Dankzij donaties in de 

afgelopen jaren was een aanzienlijk bedrag beschikbaar om de doelstelling voor  een betere 

ontvangst van de bezoekers te kunnen realiseren. Het bestuur stemde in met de verbouwplannen en 

kon een financiële  garantstelling van in totaal bijna € 700.000 afgeven voor zowel de verbouwing 

(plan A) als aanvullende voorzieningen (plan B). 

Op 12 mei werd de jaarlijks Vriendendag georganiseerd. Naast informatie over de gang van zaken, 

financiële verantwoordingen en presentatie van diverse activiteiten, werd door architect Gerard Smit 

zijn plan voor de verbouwing van de wintertuin gepresenteerd. De lezing werd verzorgd door prof. 

Joop Schaminee, de initiatiefnemer van het project Levend Archief. Dit project  beoogt  het 

uitsterven van bedreigende planten in de Nederlandse flora te voorkomen zowel op de plek waar zij 

groeien, als ook door opname van de betreffende soorten in planten en zadencollecties. 

Het bestuur organiseerde haar jaarlijkse excursie ter vergroting van haar kennis en netwerk, naar 

Pinetum Blijdenstein in Hilversum. 

Bestuurlijk was er ook aandacht voor het van kracht worden van de AVG wetgeving per 1 mei 2018 

en de consequenties daarvan voor de Hortus en de Stichting. De stichting waarborgt dat gegevens 

van donateurs/adoptanten in veilige handen zijn, zorgvuldig worden beheerd (en bij beëindiging 

donateurschap als Vriend worden verwijderd) en uitsluitend gebruikt worden voor doelstellingen die 

samenhangen met aan de Hortus gelieerde activiteiten. 

Op  12 september werd de jaarlijkse adoptantendag georganiseerd. Prefect Paul Kessler gaf een 

korte presentatie over het bomenonderhoud in de Hortus. Door chemicus Evelien Rozema werd een 

lezing verzorgd over inhoudstoffen van planten, met name ook voor gebruik van planten in de 

keuken. Voor alle adoptanten was tenslotte een exemplaar van het (getekende) dahliaboek “Applaus 

voor de dahlia” beschikbaar, geschreven en geïllustreerd door Marie Mul. De stichting verleende een 

financiële bijdrage aan de totstandkoming van dit boek. 

Eind 2018 werd met de directie van de Hortus overlegd over de bijdragen die in 2019 vanuit de 

Vriendenstichting aan een aantal onderwerpen besteed zou worden. Het betrof onder andere  een 

bijdrage aan de tentoonstelling ‘Beter met Planten’, educatieactiviteiten, het Hortus Leiden 

magazine, afronding  padenplan, en de reguliere bijdragen aan bomenonderhoud, evenementen, 

entreekaarten en administratieve/communicatie ondersteuning.  

Voor specifieke informatie over de financiële zaken wordt verwezen naar de jaarrekening 2018. 

Verslagen van de georganiseerde bijeenkomsten zijn te vinden op de website van de Vrienden, die 

een onderdeel is van de website van de Hortus botanicus Leiden. Voor informatie over de Hortus zelf 

wordt verwezen naar het jaarverslag van de Hortus. 

 

 


