Notulen ALV 22 mei 2021 Vereniging Vrienden van de Botanische Tuin Delft
1. Opening en vaststellen agenda
a. De 25ste ALV van de vereniging zou via Zoom plaatsvinden, maar daar heeft niemand zich
voor aangemeld. Er is slechts een reactie per mail binnengekomen, met daarin goedkeu‐
ring van het gevoerde beleid in 2020. Er is verder een afmelding ontvangen.
Gezien de smalle basis waarop deze vergadering is gebaseerd wordt besloten in de herfst
een extra Algemene Leden Vergadering te houden, datum voorstel 30 oktober 2021.
Op die vergadering kan opnieuw teruggeblikt worden op het jaar 2020, maar de vergade‐
ring is ook bedoeld om de nieuwe ontwikkelingen in de Tuin en bij de Vriendenvereniging
te bespreken.
2. Mededelingen door de secretaris
a. Door corona is de Tuin in 2020 langdurig gesloten geweest, wat gevolgen heeft gehad
voor activiteiten (b.v. geen Hortusdag en geen excursie), bestuursvergaderingen en con‐
tacten met de Tuin.
b. Het bestuur kwam in 2020 7 maal bijeen in reguliere vergaderingen. Ten dele fysiek, ten
dele online. Belangrijke onderwerpen waren: de website in wording en financiële bijdrage
aan projecten in de tuin, nieuwe projecten en een afspraak met de toekomstige “buren”
Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.
c. Ledenbestand mutaties in 2020: 32 nieuwe aanmeldingen, 66 opzeggingen. Totaal aantal
leden 1230.
3. Verslag van de 24e ALV op 10 oktober 2020
Het verslag staat op de website. Er zijn geen opmerkingen over binnengekomen.
4. Verslag van de commissie van controle (kascontrolecommissie)
a. De commissie heeft het financieel verslag over 2020 onderzocht. Balans op 1/1/21 Staat
van Baten en Lasten met toelichting daarop akkoord bevonden.
b. De commissie stelt voor een derde lid aan de commissie toe te voegen, terwijl jaarlijks
één lid uittreedt en een nieuw lid wordt benoemd. De vergadering besluit dit voorstel
door te schuiven naar de volgende ALV.
c. Er vindt daarom nu ook geen wisseling van commissieleden plaats. Ook dit punt wordt
doorgeschoven. De vergadering roept leden op zich voor de commissie aan te melden.
d. In het verslag van de commissie wordt op één plek het verkeerde jaar van het financieel
verslag genoemd. Na correctie zal het verslag op de website worden gepubliceerd.
5. Financieel jaarverslag 2020 van de penningmeester, met begroting 2021, en overzicht waaraan
uw bijdragen worden besteed.
De volgende stukken staan op de website:
• Financieel jaaroverzicht 2020
• Begroting 2021
• Jaarrekening 2020
• Toelichting bij de financiën 2020
• Verslag van de Kascommissie
6. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.
Het gevoerde beleid in 2020 wordt voor zover nu mogelijk is goedgekeurd.
7. Samenstelling van het bestuur
De samenstelling is onveranderd.
8. Wat verder ter tafel komt
In 2022 bestaat de vereniging 25 jaar (en de Tuin 105 jaar) en dat jaar zal in het teken
daarvan staan.
9. Sluiting. Om 15.30 uur.
Opgesteld door het Dagelijks Bestuur.

