
Huishoudelijk Reglement voor de Vereniging Vrienden van de Tropische Kas te Beetsterzwaag. 

1. Doel van de Vereniging 

De vereniging heeft , zie artikel 2 van de statuten  d.d. 18 augustus 2004, tot doel: “het onder 
de aandacht brengen en houden van de natuur- en cultuurhistorische waarde van de 
tropische plantenkas van het Lycklamahûs te Beetsterzwaag bij de bevolking van de 
gemeente Opsterland en omgeving, zulks als bijdrage tot het instandhouden van die kas”.  

2. Bereiken van het doel 

De vereniging bereikt haar doel door middel van het fysiek onderhouden van het complex en 
kassen door vrijwilligers, het werven en behouden van contributie betalende leden, het 
openstellen van de kassen voor bezoekers,  het (laten)  organiseren van (thema) 
bijeenkomsten en activiteiten, het vermeerderen van planten en de verkoop daarvan en het 
tegen betaling verzorgen van consumpties voor bezoekers.  

De vereniging tracht dit doel eveneens te bereiken door:  
het organiseren van lezingen, exposities over- en het houden van rondleidingen in de 
tropische kas en de tuinen van het Lycklamahûs, alsmede het geven van voorlichting over de 
kas en de tuinen met de daarin voorkomend flora in de ruimste zin van het woord. 

3. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen, echter tenminste drie. In de artikelen 7 
(cijfer ontbreekt in de statuten) en 8 van de Statuten zijn de bijzonderheden omtrent taken, 
verantwoordelijkheden en  wijze van verkiezing van bestuursleden omschreven.  

Door de secretaris wordt een rooster van aftreden bijgehouden, dit is op aanvraag voor 
leden beschikbaar. 

De verdeling van taken van en aandachtvelden voor de bestuursleden wordt gedeeld met de 
vrijwilligers en is op aanvraag voor leden beschikbaar 

Jaarlijks organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt via 
Nieuwsbrieven en website aangekondigd. In de algemene ledenvergadering legt het bestuur 
rekening en verantwoording af over gevoerd beleid, de financiën en het beheer daarvan.  
Jaarlijks wordt voorafgaande aan de algemene ledenvergadering door twee leden, die 
daartoe in de voorgaande algemene ledenvergadering zijn benoemd, als Kascommissie 
controle verricht op de gevoerde boekhouding. De Kascommissie doet in de algemene 
ledenvergadering verslag van haar bevindingen. 

Het bestuur presenteert jaarlijks een Jaarverslag over het voorbije jaar. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering wordt het jaarverslag vastgesteld.  Het jaarverslag wordt gepubliceerd via 
de website www.tropischekas.nl 
 

 

 

http://www.tropischekas.nl/


 

 

4. Vrijwilligers 

De vereniging kent vrijwilligers, doorgaans leden van de vereniging. Door de vrijwilligers 
wordt zonder geldelijke vergoeding deelgenomen aan de diverse activiteiten. Daartoe 
worden onder andere gerekend de taken van diegenen die de reguliere 
onderhoudswerkzaamheden verrichten in de Groengroep, de taken van de rondleiders, de 
gastlju, de watergevers, de bakploeg en van diegenen die de  Groenmarkt, Kunstweekend, 
Open Monumenten- of Appeldag bij de Tropische Kas organiseren 

Coördinatie van de vrijwilligers vindt plaats door of onder auspiciën van een   bestuurslid. 

Jaarlijks wordt een activiteit georganiseerd als bedankje voor de betrokken vrijwilligers. 

Start van het openingsseizoen is gebruikelijk tweede helft april met de “schoonmaak-dag”.  
Het einde van het openingsseizoen is gebruikelijk medio oktober met de ‘opruim-dag”.  

 

5. Leden 

In artikel 4 en 5 van de Statuten is omschreven dat de vereniging alleen gewone leden kent.  
Ook alle rechten en verplichtingen van leden zijn in de genoemde artikelen omschreven.  
 

 

 

 

 


