Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Delfia Batavorum,
gehouden in het Meisjeshuis te Delft, op dinsdag 20 mei 2014.
Aanwezigen: zie presentielijst.
Bericht van verhindering: de heer en mevrouw Meilink-Hoedemaker, mw. Antoinette Kok,
de heer Ton van Kan, de heer en mw. Ploegmakers –Talens, de heer Henri van Rijn.
1.
Opening.
De voorzitter, Joris van Bergen opent de vergadering, en heet de aanwezigen welkom. De
grote zaal van de Rabobank wordt op dit moment verbouwd, vandaar dat we moesten
uitwijken naar het Meisjeshuis. Hij heet de aanwezige ereleden en de houders van de
Blokpenning in het bijzonder welkom. Ook de genomineerden voor de Le Comteprijs heet hij
van harte welkom.
De agenda wordt iets aangepast: punt 13 wordt direct na de Le Comteprijs behandeld.
De secretaris meldt de berichten van verhindering.
2.
Le Comteprijs.
De heer Gertjan van der Harst licht de nominaties een voor een toe. Er loopt dit jaar een
blauwe draad door de nominaties: de Schie/het Kanaal/de Vliet. Het water verbindt eigenlijk
alle nominaties.
Vervolgens draagt de secretaris de Laudatio voor. Het initiatief Scheepmakerij 9 blijkt de
winnaar van de Le Comteprijs 2013.
De voorzitter reikt de prijs, het Delfts Blauwe bord, en de oorkondes uit, gevolgd door de
bloemenhulde.
De heer Alphons de Wit maakt vervolgens bekend wie de publieksprijs van de krant Delft op
Zondag heeft gewonnen. Er zijn dit jaar veel meer stemmen uitgebracht dan in voorgaande
jaren. De duidelijke winnaar is Scheepmakerij 9.
De voorzitter dankt de heer De Wit, en nodigt hem alvast voor volgend jaar uit.
13.
Aanbieding van het Jaarboek 2013.
De voorzitter van de redactiecommissie, Mw. Wilma van Giersbergen, geeft een overzicht
van de inhoud van het jaarboek, en reikt vervolgens het eerste jaarboek 2013 uit aan
Marilyn Warman, die de Engelstalige versie van de Canon verzorgde.
De voorzitter schorst vervolgens de vergadering.
Na de schorsing stelt hij aan de orde:
4.
Mededelingen.
De voorzitter verwijst voor informatie over onze verenigingsactiviteiten allereerst naar de
Nieuwsbrief en het Jaarboek. Commentaar daarop is altijd welkom. Hij wijst voorts op de
mogelijkheid om boeken over de Delftse geschiedenis in te leveren bij Elke Olsder, die ze
weer verkoopt ten behoeve van het Delfia Batavorum Fonds. Dat levert jaarlijks een leuke

aanvulling voor dit fonds op. Verder: op 7 mei namen we deel aan een overlegbijeenkomst
met de coalitiepartijen; wij hebben daar onze belangrijkste punten weer naar voren
gebracht, zoals het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie op de stad, en het
vroegtijdig horen van de burger bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Ook het
betrekken van nieuwe inwoners van de stad bij de stad, b.v. via (een korting op) de Delftse
Canon is nodig: dit draagt bij aan het door iedereen gewenste betere vestigingsklimaat.
We zouden ook meer met het Prinsenhof willen doen, nu dit museum zich ontwikkelt tot
een stadsmuseum. De geschiedenis van de stad zou dan onze gezamenlijke noemer zijn.
5.
Notulen van de ALV van 16 mei 2013.
Conform.
6.
Presentatie Peter Jonquière, voorzitter van de CBS.
De heer Jonquière geeft drie voorbeelden van zaken waar de commissie zich namens de
vereniging druk over heeft gemaakt: de Nickersteeg, de Bonte Ossteeg, en het Bolwerk, en
licht de essentie van de discussie in elk van die gevallen toe.
Met name met betrekking tot het Bolwerk wil hij de mening van de vergadering horen:
maken we ons hier nu terecht druk over? De vergadering vindt unaniem dat dit terecht is.
7.
Financieel verslag 2013.
De penningmeester licht het verslag toe. De verantwoording van de rente wordt in dit
jaarverslag anders gepresenteerd dan in voorgaande jaren. De penningmeester hoopt dat
deze wijziging meer inzicht geeft in de renteopbrengsten.
De voorzitter van de Kascommissie, de heer Krul, deelt mede dat de Kascommissie instemt
met het jaarverslag. Het verslag wordt vervolgens bij acclamatie goedgekeurd.
8.
Vaststelling van de begroting 2014.
Deze wordt bij acclamatie goedgekeurd.
9.
Verkiezing van een lid van de kascommissie. De heer Krul is aftredend. De heer Henk Karlas
is bereid om tot de commissie toe te treden.
10.
Mandaat aan de penningmeester om binnen de begroting uitgaven te kunnen doen tot €
10.000,- : dit mandaat wordt verleend.
Het bestuur wordt vervolgens décharge verleend voor het in het verenigingsjaar 2013
gevoerde beleid.
12.
Delfia Batavorumfonds:

De penningmeester licht dit punt nader toe. De vermelde garantiesubsidie ad € 1000,- is
naderhand omgezet in een gewone subsidie van € 500,-. Voor de toekomst: als onderdeel
van de lustrumactiviteiten komt er een project voor scholieren van Delft, als cadeau van de
vereniging. Dat project zal samen met De VAK worden opgezet. Het is nog niet duidelijk of de
daarmee gemoeide uitgaven in 2014 of 2015 zullen vallen. Bovendien zouden de te vragen
lustrumbijdragen aan de leden de omvang van de thans voorziene uitgaven voor dit project
kunnen verminderen. Desondanks is het raadzaam om in het fonds met deze uitgaven
rekening te houden.
Gevraagd wordt waar het te subsidiëren proefschrift over gaat? “Macht en gewoonte in het
Delftse stadsbestuur”, antwoordt de voorzitter.
Is er een reglement op basis waarvan de subsidieverlening in dit soort gevallen plaatsvindt,
vraagt de heer Krul. Jazeker, dat is er, antwoordt de voorzitter. Subsidieverlening uit dit
fonds is geen willekeur.
11.
Benoemingen:
Mw. Margriet van Bebber en de heer Peter van Tijn worden bij acclamatie herbenoemd.
Secretaris Dami van Doorninck treedt na de statutaire termijnen terug, en zal worden
opgevolgd door Mw. Willy Claassen. Verder moeten we afscheid nemen van Carola de Vree,
die haar bestuursfunctie niet meer kan combineren met haar “gewone werk”. We hebben
een opvolger op het oog, die alvast zal gaan meedraaien. Voordracht als bestuurslid vindt
komend jaar plaats.
De voorzitter bedankt vervolgens de secretaris voor zijn werkzaamheden ten behoeve van
het bestuur. Opvallend element daarin was wel de spoed waarmee verslagen tot stand
kwamen: meestal de volgende ochtend rond 00:40 uur. Peter Jonquière bedankt de
secretaris voor zijn onmisbare bijdrage aan alle bezwaar- en beroepschriften, die helaas
nodig bleken om het gemeentebestuur nog enigszins in het rechte spoor te houden. Niet
alles lukte, maar er waren ook veel successen!
De secretaris bedankt de voorzitter voor zijn woorden van waardering. Hij refereert aan een
USB-stick, waarop alle bestanden en mails van 7 jaar bestuur zijn opgeslagen. Dat alles
maakt nog maar een miniem deel uit van de geheugenruimte op die stick. Dat maakt pas
nederig!
Mw. Carola de Vree is helaas afwezig. De voorzitter memoreert dat zij bij uitstek nieuwe
impulsen binnen het bestuur heeft gegeven. Het onderzoek, dat haar stagiaires deden naar
nieuwe doelgroepen voor de vereniging, heeft veel inzicht gebracht. We werken dat nu uit,
onder andere in ons lustrumproject. Verder hielp zij ons op weg bij het fundamenteel
vernieuwen van onze website.
Jenny Omvlee, onze onvolprezen webmaster, zal dat verder gaan implementeren.
Verder brengt de voorzitter dank aan Louis Bracco Gartner, onze vertegenwoordiger in de
Cie Open Monumentendagen. De commissie stopt in de huidige vorm, en we weten nog niet
precies wat daarvoor terugkomt. In ieder geval stopt Louis ook, dus komt hem onze dank
toe.
Lustrum komend jaar:
Mw. Irene Jacobs presenteert de eerste gedachten over het aanstaande lustrum (2015).
Delfia bestaat volgend jaar 80 jaar. We zijn vorig jaar begonnen met voorbereiding. We doen
het lustrum voor de leden, maar in het kielzog daarvan willen we ook andere inwoners van

Delft, en scholieren erbij betrekken. 15 november 2015 is theater De Veste afgehuurd voor
een centrale feestavond. Dan wordt ook het Boek over Delft gepresenteerd. 2015 moet het
jaar van de geschiedenis van Delft worden.
Het scholierenproject zal samen met de VAK worden uitgevoerd; we bereiken daar zeker 750
leerlingen mee.
Hulp van de leden zal bij dit alles nodig zijn, met name bij het scholierenproject. Houd
daarom de Nieuwsbrief in de gaten!
14.
Rondvraag:
De heer Van der Jagt: Moeten we het lustrum niet aangrijpen om ons logo eens op te
poetsen? Wie zit er trouwens op dat paard en waarom? Voorzitter: we zullen dit nagaan, en
vervolgens uw voorstel in overweging nemen.
Vraagstelster: de prachtige bouwschutting rond de Nieuwe Kerk: kunnen we daar nog iets
mee? Het zou zonde zijn als die na de restauratie weer gewoon verdween! De voorzitter zegt
toe dat hierover zal worden nagedacht.
De voorzitter sluit vervolgens om 22:07 de vergadering.
DeBa.ALV.20.05.2014.

