CONCEPT

Algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van Blijdorp op zaterdag 22 mei 2021
De vergadering wordt door 167 leden bezocht.

1.

Opening en welkom
Voorzitter Marcel Kreuger opent de vergadering en heet alle (digitale) aanwezigen van harte
welkom. Dit is de tweede keer dat de algemene ledenvergadering (ALV) digitaal gehouden
wordt, omdat men door de coronaomstandigheden niet met zoveel mensen bij elkaar in één
ruimte kan verblijven. Vervolgens geeft hij aan dat er vijf bestuursleden aan tafel zitten. De
andere twee bestuursleden zijn – buiten beeld – wel aanwezig. Halverwege de vergadering
zal er een wisseling plaatsvinden.
Een speciaal woord van welkom richt Marcel tot de aanwezige ereleden en de mensen
vanuit Blijdorp: Anna Feiner, Natasja Schipper en Harald Schmidt.
Van de dames en heren Kruis, Van Brenen, Nieuwdorp, Nieuwstraten en Van Staaijeren is
bericht van verhindering ontvangen.
Secretaris David Verhagen legt vervolgens uit hoe het online vergaderen in zijn werk gaat en
hoe de via de chat binnenkomende vragen behandeld gaan worden.

2.

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 september 2020
De notulen zijn al vanaf september 2020 beschikbaar op de website en ook bij de
jaarstukken opgenomen. Tevens is gevraagd om eventuele vragen over agendaonderwerpen
vooraf in te dienen. Aangezien er geen vragen over het verslag zijn binnengekomen, worden
de notulen onder dankzegging aan de 2e secretaris, Inge Matheij, vastgesteld.

3.

Jaarverslag secretaris
Secretaris David Verhagen meldt dat het jaar 2020 startte met de grote bosbranden in
Australië. Door deze branden zijn daar heel veel dieren getroffen en daarom is samen met
Blijdorp besloten een kleine donatie voor hulp ter plaatse te doen. Vervolgens kwam er de
storm Ciara, waardoor de Diergaarde een halve dag gesloten werd.
Maar die sluiting viel in het niet bij de grote sluiting van Blijdorp als gevolg van corona.
Gelukkig wilden veel mensen Blijdorp ondersteunen in de vorm van een lidmaatschap van
de Vrienden en zijn er in het lidmaatschapsjaar 2020 455 nieuwe leden toegetreden tot de
vereniging. Helaas hebben ook 266 leden het lidmaatschap opgezegd. Dit alles betekent
voor het eerst in jaren een stijging van het ledental van 4,3%. Het jaar is afgesloten met
4.567 leden (een positief resultaat van 189).
David geeft vervolgens een klein doorkijkje naar 2021. Iedereen is ervan doordrongen dat
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Blijdorp steun kan gebruiken. Het lijkt er nu op dat het ledenaantal in 2021 positief zal
uitvallen; op dit moment is het getal van duizend nieuwe leden in 2021 reeds gepasseerd!
David bedankt Nick de Koning, die zich gigantisch heeft ingespannen om samen met hem
die toevloed aan nieuwe leden te verwerken.
Toch is het getal van een goede duizend nieuwe leden nog niet toereikend om een record
uit het verleden te doorbreken. Dan moeten er minstens nog tweehonderd nieuwe leden
bij. David roept iedereen dan ook op hun best te doen om die erbij te krijgen. Dat kan door
vrienden/bekenden lid van de vereniging te maken. Een manier om hen te interesseren is
bijvoorbeeld door het doorgeven van het Vriendennieuws aan bekenden in plaats van het
Vriendennieuws na lezing weg te gooien.
Voor wat betreft Vriendennieuws geeft hij aan, dat er in 2020 weer vier mooie nummers
gemaakt zijn door het redactieteam, waarvoor hij hen bedankt.
In 2020 is ook het personeel van Blijdorp niet vergeten: namens de Vrienden zijn er lekkere
koeken voor al het personeel bezorgd met de mededeling dat alle Vrienden aan hen denken.
David merkt op dat 2020 ook een aantal primeurs kende: de allereerste online ALV en er zijn
drie digitale lezingen gehouden in het winterseizoen. Deze lezingen zijn heel positief
ontvangen. Verder werd er bijgedragen aan wat kleinere projecten, onder andere het
visayawrattenzwijnenperk, de adoptie van olifant Irma en de totstandkoming van de
Bijenvallei. Voor wat betreft deze laatste meldt hij, dat als gedacht wordt aan de natuur de
meeste mensen ver weg denken, maar ook in Nederland is de achteruitgang van
biodiversiteit een belangrijk onderwerp. En om het bewustzijn van de bezoeker van Blijdorp
hierop te attenderen is de Bijenvallei geconstrueerd. Vervolgens wordt er een filmpje
getoond, gemaakt door Stefan Timmermans, waarin Harald Schmidt de Bijenvallei laat zien.
Daarna doet David een oproep om als leden via Bol.com, Booking.com, Wehkamp of een
andere webwinkel zaken bestellen, dit via SponsorKliks te doen. Bij elke bestelling krijgen de
Vrienden namelijk een donatie vanuit het bedrijf waarbij besteld wordt.
Als laatste meldt David dat er het afgelopen jaar zo’n 1.500 e‐mails zijn beantwoord. Als
anekdote geeft hij aan dat bij de uitnodiging aan de leden om mee te doen aan de testdagen
bij Blijdorp, Blijdorp en de Vrienden meenden aan alles gedacht te hebben (parkeren,
toegang, hoe te reserveren, etc.). Echter, één ding was vergeten en daar kwamen tientallen
e‐mails over, namelijk “Kan ik op zo’n testdag ook nog ergens een kopje koffie krijgen?”.
David sluit af met de hoop dat we hopelijk snel als Vrienden weer met elkaar een kopje
koffie in de Diergaarde kunnen drinken.

4.

Jaarverslag reiscoördinator.
Het schriftelijk jaarverslag van het reisteam is in Vriendennieuws 2021 nummer 1
gepubliceerd. Reiscoördinator Peter Biesta licht nog toe dat het reisteam in het begin van
het jaar vol goede moed is gestart met het voorbereiden van reizen, maar dat gedurende
het jaar wel duidelijk bleek dat geen van de reizen doorgang kon vinden.
Voor 2021 geef Peter aan dat de meerdaagse reizen sowieso niet plaats kunnen vinden.
Mogelijk dat er een voorzichtige start gemaakt kan worden met de eendaagse reizen.
Ondanks dat geen van de reizen is doorgegaan, bedankt voorzitter Marcel Kreuger Peter en
het hele reisteam voor hun niet aflatende inzet.
Via de chat wordt nog gemeld dat het nieuwe logo voor de reizen leuk wordt gevonden. En
er wordt bemoedigend opgemerkt dat het alleen maar weer beter kan worden.
Op een vraag over de manier van aanmelding voor de reizen, wordt geantwoord dat als dit
in de toekomst weer mogelijk is, men zich aan kan melden via een e‐mail aan het reisteam
en op de website van de Vrienden staat tegen die tijd ook alle informatie hierover.
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5.

Verslag promotiewerkzaamheden
In aanvulling op hetgeen is opgenomen in het Vriendennieuws over alle
promotieactiviteiten in het jaar 2020 meldt René Huijer dat de VriendenBazaar slechts
beperkt open is geweest. Er was een vliegende start, maar als gevolg van corona werd de
Diergaarde gesloten met als gevolg daarvan ook de VriendenBazaar. Ondanks die beperkte
opening is de omzet in 2020 toch nog meer geweest dan gedacht, namelijk € 267.000,‐
(bruto).
René dankt de vrijwilligers van het Promotieteam voor al de inzet, die toentertijd en nu nog
door iedereen is gedaan om toch nog een mooi resultaat voor de vereniging neer te zetten.
Het was niet makkelijk om te werken met de regels rond de 1,5 meter afstand en de
mondkapjes. Hij hoopt dat in de toekomst toch het gedroomde resultaat wordt neergezet.
Vervolgens geeft René aan dat er momenteel wat veranderingen in Bazaar zijn: voortaan
wordt gewerkt met het scannen van barcodes op de te verkopen artikelen. Daardoor kan er
nu een goed voorraadbeheersysteem neergezet worden.
Voorzitter Marcel Kreuger memoreert dat ondanks dat de VriendenBazaar grotendeels
gesloten is geweest in 2020 er een hogere omzet was dan in de jaren voordat de
VriendenBazaar er was. Dit komt zeker door de enorme drive bij de vrijwilligers. Hij bedankt
hen nogmaals voor hun inzet.

6.

Verslag PR
Bart Noordegraaf meldt dat in de zomermaanden van 2020 de actie “Vrienden maken het
verschil, juist nu!” succesvol heeft plaatsgevonden. Door deze actie schieten de Vrienden
Blijdorp te hulp waar dat kan, zoals bijvoorbeeld bij het al eerder genoemde
visayawrattenzwijnenperk.
Vervolgens geeft Bart aan onder andere Twitter, Instagram en Facebook te gebruiken,
waarin nieuwtjes en foto’s geplaatst worden. Naast de social media is het Vriendennieuws
ook een van de communicatiemiddelen van de vereniging, alsmede de Vriendenmail. Zeker
met de Vriendenmail worden berichtjes snel bij de leden gebracht. In deze tijd waarbij soms
snel geschakeld moet worden, is de Vriendenmail dan ook een goed informatiekanaal. Hij
roept de leden op om, als dit nog niet is gebeurd, hun e‐mailadres door te geven zodat
eenieder over deze laatste berichtjes kan beschikken.
Er was ook veel aandacht voor de Vrienden vanuit de pers; van kleine lokale media tot grote
instituten als de Volkskrant. Alle persuitingen vinden altijd in goed overleg met Blijdorp
plaats. Ook Blijdorp post zaken in social media, waarbij zij de Vrienden noemen. Dit levert
ook weer nieuwe Vrienden op!
Blijdorp heeft het mogelijk gemaakt, dat Greet en Peter van Norde geregeld een fotoronde
door de (gesloten) Diergaarde kon maken, waardoor iedereen op de hoogte werd gehouden
van het wel en wee in de tuin via bijvoorbeeld Facebook.
Vervolgens wordt er een filmpje getoond van het olifantenverblijf met de nieuwe aanwinst:
het bulletje dat onlangs is geboren op de door de Vrienden geschonken zandvloer.
Via de chat komt de vraag binnen of de Vrienden organisatorisch los staan van Blijdorp. Dit
is het geval; Blijdorp heeft in principe niets over de Vrienden te zeggen, maar alles wat de
Vrienden doen is altijd in goed overleg met hen. Statutair gezien gaat al het geld van de
Vrienden richting Blijdorp voor projecten en dus niet naar bijvoorbeeld een andere
dierentuin.
Naar aanleiding van de vraag wie de naam van het onlangs geboren olifantenbulletje
bepaalt, geeft Bart aan dat dit echt een zaak is van Blijdorp zelf.
Via de chat wordt nog de waardering uitgesproken voor de gemaakte filmpjes.
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7.

Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Benjamin Versluijs begint met een paar mededelingen. Allereerst spreekt
hij zijn dank uit aan de kascommissie en in het bijzonder voorzitter Henry Rutten voor de
afgelopen drie jaar. Tevens stipt hij de prettige samenwerking met de accountant aan. En als
laatste, maar meest belangrijke, bedankt hij zijn steun en toeverlaat Truus van Tuyn voor al
het werk dat zij heeft verzet met de verwerking van financiële gegevens.
Vervolgens kondigt Benjamin alvast aan dat er twee reserveleden worden voorgesteld voor
de kascommissie. Er was namelijk een overweldigend aantal aanmeldingen naar aanleiding
van de via Vriendenmail uitgezette vraag voor versterking van de kascommissie. De nu
voorgestelde heren kwamen tegelijk als eerste binnen. Gezien hun financiële achtergrond
wil het bestuur beiden toe laten treden tot de kascommissie. Hopelijk zijn de overige
aanmelders in de toekomst alsnog bereid zich opnieuw aan te melden.
Als gekeken wordt naar het financieel overzicht is te zien dat de contributies significant
omhoog zijn gegaan door het aantal nieuwe leden en hogere contributiebijdragen. Er zijn
ook significant meer donaties ontvangen. Dit uiteraard allemaal door de hartverwarmende
reacties uit de gemeenschap.
De grote post voor legaten komt voort uit een ontvangst van € 500.000,‐, zoals al eerder was
aangegeven in de ALV van september 2020.
De verkopen in de VriendenBazaar zijn ondanks de sluiting toch nog op € 267.000,‐
uitgekomen. Voeg daar nog eens bijna € 5.000,‐ van de vortex aan toe en het bestuur kan
niet anders zeggen dan dat de vrijwilligers fantastisch werk hebben geleverd.
Aan de lastenkant moeten de administratiekosten in de gaten gehouden worden. Deze
lopen al enkele jaren op. De softwarekosten zijn een nieuwe categorie aan de lastenkant en
zijn overeenkomstig met de automatisering van de vereniging en de verplichtingen vanuit de
overheid.
Gelukkig blijft het merendeel naar Blijdorp gaan, ook dit jaar weer € 130.000,‐. Dit vanuit de
“Samen Sterk‐actie” en de toegangskaartjes, die door de vereniging zijn gekocht voor de
zorgsector.
Dankzij dit alles is er een positief resultaat van € 892.397,‐.
Deze toegenomen kasstroom is omgezet in spaarposities. Uiteindelijk worden deze
bedragen ingezet voor de realisatie van het Masterplan 2030. In de tussentijd wordt de
steun door Irma te adopteren voortgezet evenals de ondersteuning van
natuurbehoudsprojecten. De reservering voor flamingo’s is nu nog te zien, het verblijf is
afgelopen week eindelijk gerealiseerd en gaat er dus af.
Op de vraag of er geen spaardeposito’s voor de langere termijn aangehouden kunnen
worden antwoordt Benjamin dat dit niet mogelijk is. Het merendeel van de banken is
gestopt met het aanbieden van deze deposito’s. Ook de in de chat genoemde ABN‐AMRO en
Rabo bieden deze niet meer aan. Hun aanbod is voor private mensen; institutionele partijen
worden meer als beleggers gezien. Daarom is er bij de ASN een deposito geopend, echter zij
doen dit nu ook niet meer. ASN is gekozen, omdat zij tot op heden de bank met de “minst‐
lage‐rente” zijn. Het kijken naar (groene) investeringen is wel gedaan, maar het bestuur
heeft ervoor gekozen om niet te gaan beleggen. Het bestuur wil de middelen liquide
houden, zodat zij gelijk op een vraag vanuit Blijdorp in kunnen springen. Daarnaast zit er aan
investeringen ook een behoorlijk kostenplaatje. Een korting bedingen in de vorm van een
gift door de betreffende bank ‐ zoals voorgesteld door een van de leden ‐ is geprobeerd,
maar daar begint men niet aan. De voorkeur van het bestuur is de projecten van Blijdorp
ondersteunen en de grote kaspositie die er nu is, langzamerhand te gaan afbouwen.
Uit de begroting licht Benjamin vervolgens de volgende punten:
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Contributies zijn dit jaar op € 300.000,‐ gezet. Dit is meer dan voorgaande jaren en uiteraard
met de hoop dat nieuwe leden ook blijven.
Voor donaties is een flinke verhoging te zien van € 275.000,‐. Dit komt omdat de Vrienden
een aantal bijzondere acties hebben ondersteund:
• De tikkie‐actie van Patricia Paay (ruim € 217.000,‐ opgehaald!);
• De QR‐codes bij de live beelden op Abri’s in de stad;
• De huidige actie bij de Jumbo om pluche te verzamelen.
Vooralsnog verwacht het bestuur geen inkomsten uit reizen. De winkelverkopen en ‐
inkopen zijn ingeschat op een heropening in mei met gelimiteerd publiek.
Aan de kostenkant is een verhoging te zien voor Vriendennieuws. Meer leden betekent nu
eenmaal een hogere oplage. Ook de administratiekosten gaan hierdoor omhoog. Denk
hierbij aan de kosten voor de post. Op de vraag via de chat of het Vriendennieuws in de
toekomst dan niet beter alleen digitaal gemaakt kan worden, wordt door andere leden in
diezelfde chat gereageerd: het Vriendennieuws is ook promotiemateriaal. Vermindering van
oplage is ook geen optie. Immers, hoe meer je afneemt hoe minder de kosten worden per
stuk. Bovendien zijn een aanzienlijk deel van de kosten voor Vriendennieuws de
opmaakkosten.
Daarnaast gaan de softwarekosten omhoog, onder andere omdat er een voorraadsysteem
voor de winkel nodig is. De financiële kosten lopen helaas op door de negatieve rente. Het
bestuur probeert dit te mitigeren, maar het is een onvermijdelijke post geworden.
Ondanks deze verhogingen wordt wel geld overgehouden voor een reservering. Dit is wel
onder voorbehoud dat het bedrag voor de Patricia Paay‐actie niet direct opgeroepen wordt.
Dit zou tot een verhoging van onze schenkingen kunnen leiden.
Het eerder vermelde is ook terug te zien in de vergelijkingen. Deze cijfers zijn door Benjamin
ook in een paar grafieken verwerkt, die worden getoond.
De vergadering gaat vervolgens akkoord met de begroting 2021.
Via de chat wordt penningmeester Benjamin bedankt voor zijn uitgebreide uitleg. Als laatste
roept Benjamin de leden op dat als zij tips/suggesties hebben voor bijvoorbeeld het goed
wegzetten van geld, deze door te geven. Het bestuur staat hier altijd voor open.

8.

Verslag en benoeming kascommissie

8.1 Verslag kascommissie over 2020
De heer Rutten meldt via een filmpje dat op 30 maart 2021 de financiële administratie door
de kascommissie is gecontroleerd. De overleggen hebben als gevolg van de coronacrisis
online plaatsgevonden. De commissie heeft van penningmeester Benjamin Versluijs, in
samenspraak met administrateur Truus van Tuijn, volledig inzicht in de financiële
administratie van de Vereniging gekregen over het jaar 2020. Vragen en suggesties voor
wijziging van inrichting werden in goede harmonie besproken. De saldi van de
bankrekeningen zijn correct in de boeken opgenomen. Deels via steekproeven is vastgesteld
dat de uitgaven goed zijn onderbouwd door toereikende stukken. Tevens is vastgesteld dat
de financiële verantwoording van de bestuursleden verantwoordelijk voor de reizen en de
winkel aan de daaraan gestelde eisen voldoet.
De commissie adviseert de vergadering, het bestuur ‐ en in het bijzonder de
penningmeester ‐ te dechargeren voor het beheer van de financiën in het verenigingsjaar
2020.
De leden stemmen in met dit voorstel. Voorzitter Marcel Kreuger bedankt de leden voor het
vertrouwen dat in het bestuur wordt gesteld, en de kascommissie voor het verrichte werk.
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8.2 Benoeming kascommissie
De heer Rutten treedt af als voorzitter. De heer Van Witteloostuijn was lid en wordt
voorzitter. De heer Damen was lid en blijft lid. Mevrouw Pronk‐Visser was reservelid en
wordt lid. Via de Vriendenmail is een oproep gedaan voorafgaand aan de ALV of iemand zich
aan wilde melden als reservelid. De heren Drieduite en Liekens hebben zich hiervoor
aangemeld en worden dan ook door het bestuur als reserveleden voorgesteld.
De vergadering stemt in met de voorgestelde samenstelling van de kascommissie.
Via de chat worden diverse bedankjes voor de leden van de kascommissie ontvangen.

9.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen/benoeming continuïteitscommissie
Voorzitter Marcel Kreuger geeft het woord aan secretaris David Verhagen. Deze licht de
nieuwe regels in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die op 1 juli 2021 ingaat, toe.
Eén van deze nieuwe regels betekent dat er vastgelegd moet zijn wat er moet gebeuren als
er geen bestuursleden meer zijn, dan wel dat zij niet meer mogen of kunnen optreden als
bestuurslid. Er wordt voorgesteld om een continuïteitscommissie in te stellen. Op het
moment dat de continuïteitscommissie in actie moet komen, zorgt de commissie voor het
beleggen van een (bijzondere) algemene ledenvergadering, waarin de procedure om te
komen tot benoeming van nieuwe bestuursleden aan de orde wordt gesteld.
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zal binnen vijf jaar in de statuten van de
vereniging verwerkt moeten worden. Streven is dit volgend jaar in de algemene
ledenvergadering in te brengen.
Als leden voor deze continuïteitscommissie heeft het bestuur gemeend drie oud‐
bestuursleden, die ook erelid zijn van de vereniging, te vragen. Zij kennen immers de
organisatorische kant van de vereniging van binnenuit. Het bestuur stelt voor om Sylvia
Visser, Koos van Leeuwen en Marc Damen voor het komende jaar te benoemen.
De leden stemmen in met dit voorstel.

10. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster zijn René Huijer en Inge Matheij. Beiden hebben zich herkiesbaar
gesteld.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van René en Inge. Beiden bedanken de
leden voor het in hen gestelde vertrouwen.

11.

Vaststelling contributie 2022
Het bestuur stelt voor de minimumcontributie voor 2021 te handhaven op het bedrag van
€ 49,‐. Voorzitter Marcel Kreuger geeft nog aan dat het hier om een minimumcontributie
gaat; elk lid staat het vrij om meer te geven.
De leden gaan akkoord met het voorstel voor de minimumcontributie.

12.

Voorstel tot benoeming van ereleden
Voorzitter Marcel Kreuger geeft het voorstel van het bestuur weer om de leden die al vijftig
jaar getrouw lid zijn van de vereniging tot erelid te benoemen voor de (financiële)
ondersteuning, die zij gedurende al die jaren aan de vereniging hebben verleend. Dit jaar
gaat het om een behoorlijk aantal leden. In 1972 schreven zich namelijk wel 800 nieuwe
leden in en een groot aantal van hen is de vereniging trouw gebleven.
De leden stemmen in met het voorstel de navolgende leden tot erelid te benoemen: de
dames en heren P. de Vos, E.J. Verkerk‐Andriessen, J. de Rijke, A. van der Waal, J.H.
Volkers, K. Hartsuiker, A. Vliegenthart‐Huigen, E.D. Boer, L. Stok, R. van Staaijeren, M.
Cranendonk‐Dullemond, P. van Spengen, E.P. Confurius, H.J. van Rys, H. Broekhuijsen, H.J.
Overzier, M.J. Bouma, J. Smits, F. de Rooy, D.H. Berkhout, L.J.M. Roels, P. Verburg, F.E.
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Frank, M.A. Bierhoff, M.A. Suurland, C.P. Eichhorn‐van Belkan, C.M.. Doornik‐Kaasjager,
I.J. Ebbelink‐Bosch, E.C. van Dijk‐Schaasberg, C. Meeder, W.J. Lobensteyn, A. Pieterse, P.J.
Bank, P.J. Nieuwstraten, M.L.M. Witjens, F. Nieuwdorp, J. Houtman, I.K. Koutstaal, J.P.
Ziekman, P.H.J. Jaspers, C.L. de Keizer‐Bathoorn, A.D. van Aalten, M.J. van Oossanen, E.J.
Hendriks, A. Leeuwenstein, J. de Reus, J.C. Pil, A. Pil‐Veldhoen, A.R. van Herwijnen, I. van
Herwerden, J.M.D. Melles
Aan hen zal de bijbehorende oorkonde toegezonden worden.
Marcel geeft nog aan dat onder de nieuwe ereleden ook drie van onze vrijwilligers zitten,
namelijk Carla Keizer‐Bathoorn en Koos en Jeanette Pil.
De leden gaan akkoord met dit voorstel. Via de chat komen diverse felicitaties voor deze
nieuwe ereleden binnen. Koos en Jeanette geven zelfs aan nog 25 jaar door te gaan met
hun vrijwilligerswerk!
Op de vraag of deze ereleden nu ook in de continuïteitscommissie opgenomen worden,
wordt ontkennend geantwoord. Daar hoeven slechts drie ereleden aan deel te nemen,
waarbij de keuze is gevallen op ereleden die tevens oud‐bestuursleden zijn. Op een
volgende desbetreffende vraag wordt geantwoord dat het erelidmaatschap voor het leven
is.
13.

Stand van zaken projecten in Blijdorp
Voorzitter Marcel Kreuger geeft aan dat ruim een jaar geleden, op 8 maart vorig jaar,
Blijdorp haar Masterplan 2030 presenteerde. Als bestuur werd al samen met Blijdorp
gedacht over waar de Vrienden aan zouden kunnen bijdragen. Maar toen kwam corona,
waardoor de financiële situatie van Blijdorp onzeker is geworden en er een herprioritering
plaatsvond. Op dat moment is de afspraak met Blijdorp gemaakt dat de Vrienden tijdens
deze coronatijden bijdragen aan redelijk acute zaken. Blijdorp heeft onlangs gevraagd om
bij te dragen aan het volledig vernieuwen van de voliéeres voor ibissen en ara's die nodig
aan een opknapbeurt toe zijn en daartoe is dan ook besloten. De Vrienden zullen €500.000,‐
bijdragen aan de realisatie van beide voliéres. Via een filmpje wordt door Harald Schmidt
hier meer over verteld.
Marcel geeft vervolgens aan dat het project van de volières mooi aansluit bij de projecten
waar de Vrienden recent aan hebben bijgedragen en die al eerder tijdens de vergadering
voorbij zijn gekomen (bijvoorbeeld het visayawrattenzwijnenperk en de Bijenvallei).
Vervolgens meldt Marcel dat de flamingovolière inmiddels helemaal af is en dat deze dieren
zijn te bewonderen in hun volière. Helaas kon door corona geen echte Vriendenopening
plaatsvinden, maar het verblijf is de dag voor de ALV wel symbolisch officieel in gebruik
genomen. Ook hier wordt er een filmpje getoond, waarin Harald de Vrienden nog even
meeneemt naar de flamingo’s.
Dan noemt Marcel dat in Taman Indah – zoals al eerder is medegedeeld ‐ een nieuwe extra
olifantendeur komt. Dit is een verdere stap in de vernieuwing van het olifantenverblijf. In
1994 is Taman Indah – mede dankzij onze vereniging ‐ geopend als uiterst modern
dikhuidenverblijf. Een voorbeeld voor vele dierentuinen! Nu bijna dertig jaar later zijn de
inzichten over het houden van olifanten veranderd en is het weer hoog tijd voor
vernieuwing. De Vrienden zorgden enkele jaren terug al voor een zandvloer in het
binnenverblijf en voor een extra hijspaal voor het hooi. Dat betekende een stap vooruit qua
dierenwelzijn. De volgende stap die Blijdorp wil maken is meer ruimte, afwisseling en
keuzemogelijkheden voor de olifanten. Een eerste stap daarin is dus die extra olifantendeur.
Hierdoor kunnen de olifanten grote delen van de dag zelf kiezen of ze binnen of buiten zijn.
De planning is dat de deur na de zomer in 2021 wordt gerealiseerd. Voor de toekomst denkt
men over uitbreiding van het olifantenverblijf.
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Marcel benadrukt dat het erg belangrijk is dat Blijdorp kan blijven vernieuwen, zodat het
dierenwelzijn optimaal blijft en de tuin nóg mooier wordt. De steun van onze vereniging en
daarmee de steun van de leden blijft heel hard nodig voor alle toekomstige projecten.
Als laatste wordt er nog een filmpje van Blijdorp getoond, waarin de Vrienden worden
bedankt voor hun bijdragen. Marcel bedankt op zijn beurt Blijdorp voor de tijdens deze ALV
getoonde filmpjes.
Via de chat komen enthousiaste reacties van de leden op de nieuwe volières voor de ara’s
en ibissen (hopelijk rond Pasen volgend jaar klaar) en de nieuwe flamingovolière.
Nogmaals wordt door het bestuur aangegeven dat Blijdorp gaat over de exacte invulling van
de verblijven, maar dat het bestuur uitgaat van plaatsing van hyacinthara’s in één van de
volières. Ook hoe het (mogelijke) nieuwe olifantenverblijf eruit gaat zien, is aan Blijdorp.
Als laatste meldt Marcel dat sinds gisteren (vrijdag 21 mei) de Vrienden weer via de website
een tijdslot kunnen reserveren om Blijdorp vanaf 25 mei te bezoeken. Hierbij waarschuwt
hij er wel voor dat op dit moment de binnenverblijven nog zijn gesloten conform de regels
van de Rijksoverheid.

13. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

14. Sluiting
Voorzitter Marcel Kreuger deelt tot slot nog mede dat hij hoopt eenieder binnenkort weer
in “real life” in Blijdorp te zien en bedankt de leden voor hun digitale aanwezigheid bij deze
ALV en hun inbreng. Vervolgens sluit hij om 12.30 uur de vergadering.

22 mei 2021
Inge Matheij
2e secretaris

