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ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING VRIENDEN
VAN BLIJDORP
11 mei 2019 om 11.00 uur
AGENDA
1. Opening en welkom
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2018
De notulen zĳn verkrĳgbaar via ons secretariaat of via onze website, maar ook
ter vergadering aanwezig
3. Jaarverslag secretaris
Zie voor het schriftelĳk jaarverslag Vriendennieuws nr. 1 van 2019
4. Jaarverslag reiscoördinator
Zie voor het schriftelĳk jaarverslag Vriendennieuws nr. 1 van 2019
5. Verslag promotiewerkzaamheden
Zie voor het schriftelĳk jaarverslag Vriendennieuws nr. 1 van 2019
6. Verslag PR
Zie voor het schriftelĳk jaarverslag Vriendennieuws nr. 1 van 2019
7. Jaarverslag penningmeester
Zie voor de toelichting Vriendennieuws nr. 1 van 2019
8. Verslag en benoeming kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster zĳn Bart Noordegraaf en David Verhagen.
Voorgesteld wordt beiden her te benoemen
10. Vaststelling contributie 2020
11. Voorstel tot benoeming ereleden
12. Stand van zaken projecten in Blijdorp
13. Rondvraag
14. Sluiting

In 2018 waren er veel Vriendenactiviteiten in de Diergaarde. En dat is ook nodig
om de aandacht op onze vereniging te
houden. Zowel voor leden àls nieuwe
leden. We konden in het begin van het
jaar onze actie aftrappen waarmeej we
geld inzamelen voor het eilandhoppen.
En dat in het jaar waarin wĳ ons 55-jarig
jubileum vierden. Daar werd uitgebreid
aandacht aan besteed.
Tussendoor konden we geregeld nieuwtjes melden over leuke ontwikkelingen
rond dieren in onze Vriendenverblĳven of
rond ons aankomende project. Zoals natuurlĳk de inmiddels beroemde ‘Rutte-leguanen’. Deze Antilliaanse leguanen komen in het Natuurbehoudscentrum en
dus profiteerden we mee van de aandacht rond dit nieuws.
De geboorte van een kleine panda (die
inmiddels helaas is overleden) was het
vermelden waard. Niet alleen het schenken van verblĳven is mooi. We laten ook
graag zien hoe het met de dieren in de
verblĳven gaat. En het is dan leuk te
merken als de bewoners het naar hun zin
hebben. Zo werd er in ‘onze’ koedoestal
ook nog eens een jong geboren.
Dat wĳ lid zĳn van de Europese koepelorganisatie van Dierentuinvriendenverenigingen (scrabblewoord) krĳgt
vooral aandacht via onze eigen media.
De publiekstrekkers, de gelada’s, kwamen
wel uitgebreider in het nieuws. Wĳ droegen met 50.000 euro bĳ om hun verblĳf
nog beter te maken, en dus konden we
iedereen geregeld op de hoogte houden
van het wel en wee rond het verblĳf, met
natuurlĳk als hoogtepunt de opening.
We organiseerden een Vriendendag
waarbĳ de hele Diergaarde in het teken
stond van de Vrienden. Met als hoogtepunt de Vriendenopening van het geladaverblĳf. En we openden vorig jaar ook nog
eens het makiverblĳf. Daar was de nodige
aandacht voor. Dat is ook niet zo gek,
ringstaartmaki’s zĳn populaire dieren bĳ
veel bezoekers. En dankzĳ de Vrienden, en
vooral een gul legaat van Vriend Eric Hille,
kon het verblĳf mogelĳk worden gemaakt.
Zo nu en dan komt onze vereniging in de
media. Belangrĳk, maar tegenwoordig
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worden ook veel mensen bereikt via onze
social media. Dat is sowieso een leuke
manier om ook kleine berichtjes, die niet
direct het grote nieuws halen, te delen.
Zoals een eerste paal van het Natuurbehoudscentrum, het arriveren van de
maki’s, een nieuwe diersoort (secretarisvogel) in een Vriendenverblĳf, enzovoorts.
Het hele jaar door melden wĳ via onze
website, nieuwsbrief en sociale media
(Facebook, Twitter en Instagram) leuke
nieuwtjes of posten we mooie foto’s en
filmpjes. Onze facebookpagina had eind
2018 bĳna 2900 ‘likes’. Ook plaatsen we
advertenties op Facebook om zo geïnteresseerde mensen directer te kunnen
bereiken. Dat zien wĳ terug in de lidmaatschapsaanmeldingen.
Kortom: een druk Vriendenjaar betekent
veel aandacht voor de vereniging. Een
goede zaak!
Bart Noordegraaf

JAARVERSLAG SECRETARIS
2018
Als vereniging kunnen we terugkĳken op
een bĳzonder jaar, we vierden namelĳk
ons 55-jarig bestaan. In 1963 begonnen
als kleine vereniging met in de beginjaren
enkele honderden leden, in de jaren negentig gegroeid tot een aantal van ruim

6.000 en inmiddels
(31 december 2018)
4.521 leden. Nog
steeds een mooi
ledenaantal, maar de daling van de afgelopen jaren blĳft zich helaas doorzetten.
We mochten het afgelopen jaar wel meer
leden inschrĳven dan een jaar eerder (171
in 2018 tegen 120 in 2017). Het aantal uitschrĳvingen was met 294 echter helaas
een stuk hoger dan de inschrĳvingen.
Dat het een bĳzonder jaar zou worden
was al meteen duidelĳk in januari met de
traditionele Nieuwjaarslezing van de directeur van de Diergaarde. Vorig jaar werd
deze lezing voor de eerste keer gegeven
door Erik Zevenbergen. Dat veel leden
nieuwsgierig waren naar hem was duidelĳk te merken aan het aantal aanwezige
leden. We pasten met elkaar maar net in
de Haaienzaal en het EAUditorium, zo
druk was het!
In februari werden we door Janno Weerman bĳgepraat over de veranderingen in
het olifantenverblĳf. Weet u nog? Dankzĳ
u hebben de olifanten sinds 2017 een
mooie zandbodem in hun binnenverblĳf.
De zandbodem is een groot succes!
Tĳdens de winterlezing van maart werden
we door Astrid Kortekaas en René Reusen
meegenomen in de plannen voor het Oceanium. Ze vertelden uitgebreid over de

plannen voor het Natuurbehoudscentrum
en Eilandhoppen. Beide projecten worden
(mede) door onze vereniging mogelĳk
gemaakt.
Na de algemene ledenvergadering in april
was er een seminar met als titel: ‘Dierentuinen en natuurbescherming’. Tĳdens dit
seminar werd door verschillende sprekers
(Erik Zevenbergen, Mark de Boer, Alex van
Hooﬀ en Willem Ferwerda) vanuit verschillende kanten belicht hoe belangrĳk
de rol van goede dierentuinen is bĳ natuurbehoud. Vanuit de natuurbehoudsgedachte was 15 mei 2018 een belangrĳke
dag voor Diergaarde Blĳdorp. Op deze dag
kwamen er vier Antilliaanse leguanen
vanuit Sint-Eustatius naar Rotterdam.
Deze dieren zĳn naar Blĳdorp gekomen,
omdat deze diersoort ernstig bedreigd is
in het wild. Met de dieren in Blĳdorp is de
hoop dat er gefokt kan gaan worden om
een back-up populatie in dierentuinen op
te bouwen. Daarnaast zou het waardevol
zĳn als er op langere termĳn Antilliaanse
leguanen vanuit Blĳdorp uitgezet kunnen
gaan worden in hun oorspronkelĳk leefgebied. We kunnen trots zĳn op Blĳdorp
dat zĳ aan dit soort projecten meewerken! Als vereniging is het dan ook ontzettend mooi om het NatuurbehoudsVriendennieuws 1 | 2019 | 5

centrum – waar de Antilliaanse leguanen
te zien zullen zĳn – financieel mogelĳk te
maken.
In het kader van ons jubileumjaar is in
2018 de website compleet vernieuwd.
De website is wat ons betreft een stuk
overzichtelĳker geworden. Ook is de website nu eenvoudig te raadplegen op uw
smartphone. Ook Vriendennieuws werd
in 2018 opgefrist.
In september is onze vereniging lid geworden van de Europese koepelvereniging
Zooförderer e.V. (GdZ e.V.). Daarmee kennen we een primeur, want we zĳn de eerste vriendenvereniging buiten Duitsland
die lid is geworden van deze vereniging!
Voordeel hiervan is dat kennis en ervaringen makkelĳker kunnen worden gedeeld
en dat bevriende dierentuinen makkelĳker bezocht kunnen worden tĳdens Vriendenreizen. Bovendien is natuurbehoud
voor de koepelvereniging ook een belangrĳk onderwerp.
Op zaterdag 20 oktober stond heel de
Diergaarde in het teken van onze vereniging! Alle bezoekers van Blĳdorp werden
geïnformeerd over onze vereniging. Daarnaast was een van de hoogtepunten van
de dag voor de leden de Vriendenopening
van het geladaverblĳf. Als vereniging
droegen we letterlĳk en figuurlĳk ons
steentje bĳ door een bescheiden bedrag
van 50.000 euro te doneren voor (extra)
rotsen in het verblĳf.
In november werd door Sandra van
Bruggen een boeiende lezing geven over
de gorilla’s in Blĳdorp. Sandra vertelde
over de aanwezige dieren en ging dieper
in op gebeurtenissen die in de gorillagroep hebben plaatsgevonden. Hierbĳ
stond met name gorilla Nasibu centraal
die als jong dier in de gorillagroep is
opgenomen en inmiddels oud genoeg is
om dit voorjaar een eigen groep te gaan
leiden in Nieuw-Zeeland.
Het eerste deel van Eilandhoppen – het
Makiverblĳf – hebben we in december geopend. Dit was een heel bĳzondere dag.
Het Makiverblĳf is namelĳk vooral mogelĳk gemaakt dankzĳ een legaat van oudVriend Eric Hille. Eric Hille was een bekend
en zeer trouw lid van onze vereniging.
Voorafgaand aan de opening werd eerst
aan de aanwezigen door Marjolein van
Klei een interessante lezing gegeven over
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Madagaskar en ringstaartmaki’s. Aansluitend op de lezing vond in het bĳzĳn van
familie van Eric Hille de opening plaats bĳ
het verblĳf. Via een live-videoverbinding
konden ook alle andere aanwezige Vrienden in de zaal (en iedereen thuis) de opening volgen.
In 2019 gaan we door met nieuwe projecten openen! Inmiddels zĳn de nieuwe
winkel en het Natuurbehoudscentrum
al geopend. Ook hopen we dit jaar de
flamingovolière te openen, maar of dat
gaat lukken…? We gaan in ieder geval
door met het sparen voor de volgende
delen van Eilandhoppen!
David Verhagen

JAARVERSLAG REISTEAM 2018

55 JAAR VRIENDEN, EEN
ABSOLUUT TOPJAAR MET
REIZEN!
Weer kan het reisteam terugkĳken op een
uitstekend reisjaar. Zelfs het beste jaar
ooit. Ook nu weer zes reizen. Alle reizen
met veel deelnemers en alle reizen uitverkocht. In totaal gingen het afgelopen jaar
542 Vrienden mee. In 2017 waren dat er
461. Nog nooit zĳn zoveel Vrienden met
ons op reis gegaan.
TROPISCH
De REIS van afgelopen jaar was natuurlĳk
onze jubileumreis ‘Singapore and beyond’.
Binnen acht dagen uitverkocht! Weliswaar een unieke en eenmalige reis, maar
wel met een prĳskaartje van € 2.275.
Hoe bĳzonderder en hoe exotischer, hoe
populairder de reis. Wat een reis was dat!
Top tropische dierentuinen en een superaquarium in Singapore. Maar dan Borneo.
Bĳna iedereen vond het Semennoh Wildlife Centre het echte hoogtepunt van de
reis. Maar liefs acht orang-oetans gespot
in het regenwoud in de stralende zon.
Regen en regenwoud? Ja zeker. Maar de
regen viel ’s nachts.
STOELENDANS
De dagtochten waren goed bezet. Bĳ elke
reis moest uiteindelĳk op onze website
‘volgeboekt’ geplaatst worden. Maar bĳ
ARTIS en GaiaZoo werkte zelfs dat niet en
was het een stoelendans om genoeg zitplaatsen te creëren door een extra bus of
een grotere bus in te zetten. Gelukkig is

dit ook gelukt. De zomerexcursie naar
GaiaZoo gaat met de hoofdprĳs strĳken
als het gaat om aantallen deelnemers.
Maar liefst 134 Vrienden gingen mee.
GaiaZoo had dan ook een echt V.I.P.-programma voor ons geregeld. Ook de bezetting van de voorjaars- en winterexcursie
naar Zoo Keulen en Burgers Zoo was met
respectievelĳk 120 en 115 deelnemers
erg populair.
REGEN
Zon, zon en nog eens zon hebben wĳ op
de meeste reizen gehad. Ook de daarbĳ
horende temperaturen. Natuurlĳk niet zo
gek met een dergelĳk hete zomer en een
tropische bestemming. Regen? Ja zowaar
een klein beetje. In ARTIS hadden we een
korte bui en aan de andere kant van de
wereld hadden we in het ‘Kuala Lumpur
Birdpark’ een echte zware tropische hoosbui.
GEEN WEEKENDEXCURSIE?
‘Singapore and beyond’ was in feite de
meerdaagse reis, maar deze viel rondom
de tĳd van de weekendexcursie. Mei is
traditioneel de maand van de meerdaagse
reis. Om de Vrienden wat tegemoet te
komen die niet met de jubileumreis mee
konden, is een lange weekendreis in mei
naar Noord Duitsland georganiseerd met
vier dierentuinen in vier dagen. Voor velen
een echte meerdaagse reis.
BUSBEGELEIDING
De eerste reizen van 2019 zĳn inmiddels
gepubliceerd en de aanmeldingen lopen
weer als een trein. De meerdaagse reis
naar Noord-Engeland was binnen een
week weer vol. In 2018 had het reisteam
een paar keer wat ‘krapte’ met de busbegeleiding van vooral de dagtochten.
Iemand interesse om toe te treden tot
het reisteam? (zie verder op in Vriendennieuws)
Peter Biesta

JAARVERSLAG PROMOTIETEAM 2018

EEN BIJZONDER JAAR!
Het jaar 2018 zal nog lange tĳd in ons geheugen blĳven staan. Het zat ons niet helemaal mee. We hadden enkele tegenslagen te verwerken. De winkel was meer
dan vier maanden gesloten vanwege de
uitgestelde nieuwbouw van onze Bazaar.

De vergunning voor de nieuwe winkel zou
geen probleem zĳn, werd er in het begin
gezegd. Toch werd hĳ op het laatste moment afgewezen.
We hebben intussen niet stil gezeten,
maar zĳn gewoon doorgegaan met de
voorbereidingen voor de nieuwe Bazaar.
Er is met een paar mensen in de tussentĳd wel voor gezorgd dat de shop ook nog
steeds voldoende bevoorraad werd.
En nu staat er een nieuwe Bazaar, en wat
voor een. Eentje om trots op te zĳn. Met
een prachtige uitstraling van buiten, en
een ruim en overzichtelĳk interieur binnen. Dit is ook mogelĳk gemaakt door de
medewerking en bĳdragen van de diverse
leveranciers. Heel Blĳdorp is er van onder
de indruk en jaloers wat de vrienden weer
even gepresteerd hebben. Wĳ zĳn dan ook
alle vrĳwilligers die hun uiterste best
gedaan hebben om dit te realiseren zeer
dankbaar.
Het was ook voor een groot aantal vrĳwilligers dit jaar weer minder prettig om in
de shop te werken. Dit kwam door verschillende oorzaken. Sluitingen, verbouwingen etc. rondom de shop.
Toch hebben ze zich, ondanks alle ongemakken die er waren, van de goede kant
laten zien en met z’n allen de shop goed
weten te bemannen.
Het promotieteam heeft ondanks dat de
winkel vanaf september gesloten was in
2018 toch een geweldig mooi resultaat
geboekt. Met een totale omzet van ruim
€ 220.000 mogen we ons zelf best feliciteren. Het is maar een verschil van circa
€ 8.000 minder dan 2017. Wat moet het
dan worden in 2019 met onze nieuwe
Bazaar!
Een ieder wordt hartelĳk bedankt voor
zĳn of haar tomeloze inzet voor de Vrienden van Blĳdorp. We hopen met z’n allen
dat we o.a. met deze nieuwe Bazaar in
2019 een nog grotere bĳdrage kunnen
leveren voor het welzĳn van de dieren van
Blĳdorp. Laten we met elkaar van 2019
een mooi en goed jaar maken.

VERENIGING VRIENDEN VAN BLIJDORP
FINANCIEEL OVERZICHT

BOEKHOUDEN NIEUWE STIJL
Ieder jaar vaste prik: het financiële overzicht van onze Vereniging in VN1. Ik kan
me indenken dat u verbaasd bent deze nu niet aan te treﬀen. Ik wil u meenemen
in de besluitvorming hieromtrent, maar tegelĳkertĳd u van voldoende informatie
over het jaar voorzien.
Toen ik twee jaar geleden werd aangesteld tot penningmeester kreeg ik een duidelĳk bericht mee: we moeten als vereniging verder gaan professionaliseren. Met
mĳn ervaring vanuit de financiële industrie begon ik het eerste jaar met de implementatie van een nieuwe boekhoudkundige methode en geautomatiseerde
transactiecontroles in een groot Excel-bestand.
2018 betreft het boekjaar dat we een oﬃciële accountantscontrole laten plaatsvinden en het is mĳns inziens zeer prettig dat we een partnerschap hebben kunnen aangaan met Berghout+MAS uit Barendrecht. Vanaf het eerste moment hebben zĳ proactief meegewerkt met onze ANBI-status in het achterhoofd.
Gedurende een middag flink sparren hebben we onder andere onze financiële
boekhouding, procedures en risico’s tegen het licht gehouden. Uit deze sessie
hebben we een aantal acties ondernomen:
1. Wĳ zĳn de boekhouding aan het overbrengen naar een cloudsysteem.
De boekhouding in Excel is eigenlĳk niet meer van deze tĳd.
2. Wĳ zĳn de interne risicobeheersing aan het evalueren.
3. Wĳ gaan jaarlĳks een oﬃciële jaarrekening opmaken.
Voornamelĳk het laatste betreft een grote slag in onze professionalisering,
maar vereist ook prudent risico- en balansbeheer. Om dit alles goed te
kunnen uitvoeren zĳn de tĳdslĳnen voor VN1 helaas niet meer haalbaar
gebleken. Wĳ zullen nu jaarlĳks een planning maken ter oplevering van de
jaarrekening voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zullen we onder
andere op de website van onze vereniging publiceren.
KAN IK U DAN NIETS VERTELLEN?
Toch wel. 2018 was een zeer intensief jaar voor onze Vereniging.
Onze agenda stond vol grote plannen voor de Diergaarde. Grote plannen
betekenen een hoop geld en veel modelleren, denkt u maar eens aan het
Natuurbehoudscentrum, de gelada’s en alle plannen rondom het Oceanium.
Daarnaast konden we eindelĳk onze wens in vervulling laten gaan voor een
nieuwe winkel. In onze vergaderingen hadden we het toch vaak al over meerdere
miljoenen en middelen die niet noodzakelĳkerwĳs al aanwezig waren. Gelukkig
vallen ook niet alle projecten in één jaar samen en hebben we het jaar met een
mooi resultaat afgesloten.
We hebben nog geen vergelĳking kunnen maken met de begroting, maar met de
winkel 4 maanden dicht voor verbouwing en een alsmaar dalende rente, kunnen
we logischerwĳs zeggen dat deze posten iets lager zĳn uitgevallen. Daarentegen
waren de reizen wederom een enorm succes, met de reis naar Azië als kers op de
taart. Uiteraard zĳn uw contributies en donaties de meest bepalende factor voor
het succes van onze Vereniging en daarvoor wil ik u dan ook danken.

René Huijer

2019 zal wederom een jaar vol uitdagingen worden, maar dankzĳ onze modernisering en professionalisering kunnen we deze aan. Bovenal zĳn we met z’n allen
benieuwd wat de invloed gaat zĳn van onze nieuwe winkel, waar we nu al erg
trots op mogen zĳn.
Benjamin Versluijs
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