Jaarverslag secretaris 2017
De terugblik op 2017 begint helaas met slecht nieuws. We hebben meer leden moeten uitschrijven
(353), dan we hebben kunnen inschrijven (120). Op 31 december hadden we 4.644 leden. In
procenten is het ledenaantal het afgelopen jaar met 4,8% gedaald. Nog niet eerder was de daling in
een jaar zo groot! Laten we er met elkaar voor zorgen dat we dit jaar, waarin we ons 55-jarig bestaan
vieren, veel nieuwe leden kunnen werven! Zo kunnen we ervoor blijven zorgen dat we kunnen
bijdragen aan een nog mooier Blijdorp. Bovendien hebben we als vereniging elk jaar weer veel
activiteiten.
Het afgelopen jaar begonnen we met een duo-lezing. Het jaar werd afgetrapt door de interim-directeur
Jaap de Jong. Hij gaf onder andere een uiteenzetting over de toekomstvisie van Blijdorp, waarbij de
aspecten ‘natuurbehoud en -herstel’, ‘educatie en inspiratie’ en als derde ‘recreatie en ontspanning’
voorbij kwamen. Na het gedeelte van Jaap de Jong gaf Harald Schmidt een terugblik op het wel en
wee van de dieren in het jaar 2016 en een vooruitblik naar 2017. De lezingen van februari en maart
stonden in het teken van vernieuwingen in Blijdorp. Mark de Boer vertelde over de vernieuwingen die
in het Oceanium plaats moeten gaan vinden. Over het in aanbouw zijnde geladaverblijf gaf Ben
Westerveld ons meer informatie. In het najaar was het de bedoeling dat Janno Weerman af zou
trappen met een lezing over de vernieuwingen aan het olifantenverblijf. Helaas was hij verhinderd
door ziekte, maar gelukkig was Melle van Iperen bereid om op het laatste moment een fantastische
lezing over de zwarte neushoorns in elkaar te zetten. In december werd het jaar afgesloten met een
lezing van Maarten Vis over de okapi’s en het Congo-biotoop. Diverse van deze onderwerpen heeft u
ook zien terugkeren in Vriendennieuws. Het redactieteam zorgt elk nummer van Vriendennieuws weer
voor afwisselende artikelen.
Tijdens en na de algemene ledenvergadering (ALV) in april waren er ook nog speciale lezingen. Na de
ALV hield Engelsman Anthony Sheridan een uitgebreide lezing over zijn onderzoek naar de kwaliteit
van Europese dierentuinen. Tijdens de ALV nam Arie Bos afscheid als bestuurslid, na 42 (!) jaar
vrijwilligerswerk voor onze vereniging! Dit was een goede reden voor hem om een mooie lezing te
geven over de geschiedenis van onze vereniging. Voor zijn enorme verdiensten voor Diergaarde
Blijdorp ontving Arie tijdens de ALV de allereerste Blijdorppenning!
Niet alleen Arie nam afscheid van het bestuur, ook Martin van Brenen stopte als bestuurslid. Gelukkig
hebben we twee goede nieuwe leden aan het bestuur kunnen toevoegen: Benjamin Versluijs
(penningmeester) en René Huijer (promotieteam). Mede door de vernieuwingen in het bestuur
moesten andere bestuursleden wennen aan het gebruik van afkortingen zoals “SLA” en “KPI’s”.
Samen met Blijdorp hebben wij als bestuur namelijk een ‘service-level agreement’ (SLA) met
bijbehorende ‘key performance indicators’ (KPI’s) opgesteld. Kort gezegd komt het erop neer dat er in
ons 55-jarig bestaan vele afspraken zijn gemaakt tussen de Diergaarde en onze vereniging. Deze
afspraken stonden echter niet op papier. Vanuit beide organisaties was de wens om de reeds
bestaande afspraken vast te leggen. Deze vastlegging heeft niet tot doel om alleen maar strikt volgens
afspraken te werken, maar geeft over-en-weer goede helderheid over allerlei (praktische) zaken.
Niet alleen binnen het bestuur van onze vereniging waren er nieuwe gezichten. Per augustus is Erik
Zevenbergen begonnen als directeur van de Diergaarde. Als bestuur hebben wij in de afgelopen
maanden al diverse gesprekken gevoerd met Erik Zevenbergen. Wij kijken erg uit naar de verdere
samenwerking!
In de gesprekken met Blijdorp passeren uiteraard vele onderwerpen, waaronder de projecten waaraan
wij als vereniging gaan bijdragen. Meestal weten wij ruim van tevoren aan welke verblijven wij een
bijdrage gaan leveren. Het afgelopen jaar hadden we echter een ‘flitsactie’. In het voorjaar kwam er
namelijk een speciaal verzoek binnen vanuit Blijdorp: de olifanten hebben dringend een nieuwe vloer
nodig in hun binnenverblijf in Taman Indah. En… kunnen de Vrienden daar op korte termijn bij
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helpen? Natuurlijk, was het antwoord van het bestuur. Wij helpen deze bijzondere dikhuiden graag!
Dat veel leden het hier mee eens zijn, bleek wel uit de vele extra donaties die binnenkwamen voor de
olifanten. Op 23 september konden we de zandvloer officieel openen. In hun binnenverblijf kunnen de
dikhuiden nu naar hartenlust spelen, liggen en wroeten.
We hebben het afgelopen jaar ook bijgedragen aan een rotspartij voor het geladaverblijf. Dit verblijf
wordt waarschijnlijk in de loop van 2018 geopend.
Nu hoor ik u nog denken, gaan we nog iets doen met de flamingo’s? Het blijkt erg lastig (en kostbaar)
om op de huidige locatie van de flamingo’s een grote volière te maken. Blijdorp wil graag nog rustig en
goed nadenken over wat zij willen met de huidige locatie. Zodra wij meer weten, zullen wij dat
communiceren.
Het komende jaar gaan wij bijdragen aan het Natuurbehoudscentrum in het Oceanium. U leest meer
over dit project verderop in Vriendennieuws. Voor na 2018 staat het project ‘Eilandhoppen’ op de
wensenlijst, waarbij het unieke dieren- en plantenleven op de eilanden Komodo, Madagaskar en
Galapagos centraal staat.
Allemaal mooie projecten, toch? Samen kunnen we hier zeker geld en nieuwe leden mee werven!
David Verhagen
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