Beleidsplan Vereniging Vrienden van d Tropische Kas
1. Doel van de Vereniging
De vereniging heeft 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 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 over de kas
en de tuinen met de daarin voorkomend flora en de ruimste zin van het woord.
3. Bestuur
a. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen, echter tenminste drie.
b. Naast de traditionele bestuurstaken als voorzitter, secretaris en penningmeester,
bestaan er binnen het bestuur vele andere taken. Bijvoorbeeld: vrijwilligerscoördinator,
PR functionaris, coördinator beheer gebouwen en projecten
De verdeling van taken en aandachtsvelden voor de bestuursleden wordt gedeeld met de
vrijwilligers en is op aanvraag voor leden beschikbaar.
c. Het bestuur werkt met een rooster van op- en aftreden. Dit is op aanvraag voor leden
beschikbaar.
d. Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering
wordt via nieuwsbrief en website aangekondigd. In de Algemene Ledenvergadering legt
het bestuur rekening en verantwoording af over gevoerd beleid, de financiën en het
beheer daarvan.
e. Het bestuur presenteert jaarlijks een Jaarverslag over het voorbije jaar. Deze wordt
vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering en gepubliceerd via de website
www.tropischekas.nl
4. Vrijwilligers
De vereniging kent vrijwilligers, doorgaans leden van de vereniging. Door de vrijwilligers
wordt zonder geldelijke vergoeding deelgenomen aan 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.
5. Bewaren van kennis, op inhoudelijk niveau.
Naast het borgen van kennis op bestuurlijk niveau, is ook het waarborgen van bijv. kennis
van planten uiteraard van belang. Deze is meestal aanwezig bij enkele vrijwilligers, die het
door kunnen geven aan anderen. Het vastleggen van gegevens van planten is een belangrijk
onderdeel in het borgen van deze kennis.
6. Meer-jaren onderhoudsplan
Het complex “Tropische Kas” vraagt, naast de reguliere dagelijkse onderhoud van planten,
veel onderhoud.
Het oudste gebouw, de lessenaarskas, dateert van 1869 en behoeft vervanging van kozijnen
e.d.
In het jaar 2020 heeft de tropische kas grote renovatie ondergaan.
Soms zijn meerdere zaken tegelijk aan de beurt. Het hebben van een meerjarenplan is, ook
en misschien wel vooral vanuit financieel oogpunt, belangrijk.
Momenteel wordt aan een nieuw meer-jaren onderhoudsplan gewerkt.
7. Activiteiten
Er vinden verschillende activiteiten plaats bij de Tropische Kas Beetsterzwaag. Deze zijn
belangrijk en essentieel voor de inkomsten van de kas. Ook zorgen deze activiteiten voor
bekendheid over de kas bij het grote publiek.
De jaarlijks terugkerende huidige activiteiten zijn:
- Mei: De Groenmarkt, in samenwerking met Groei&Bloei (afdeling Drachten)
- Juni: Kunstweekend (n samenwerking met Stichting Kunstpromotie in Beetsterzwaag
- September: Open Monumentendag (in samenwerking met Stichting Historisch
Beetsterzwaag)
- Oktober: De Appeldag
Rondleidingen over het kassencomplex en door de parken van Beetsterzwaag, maandelijks
open intekening en op afspraak voor groepen.
Verder zijn er incidentele activiteiten:
Fotoreportages
Workshops
Daarnaast staan we open voor andere activiteiten, met een verbinding naar de historie, de
natuur, kunst en cultuur.
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