HISTORISCHE VERENIGING DELFIA BATAVORUM
Notulen van de algemene ledenvergadering, gehouden op woensdag 26 mei 2010.
Aanwezig waren de leden van het bestuur, en voorts 65 leden die de presentielijst
tekenden.
Bericht van verhindering werd ontvangen van burgemeester Verkerk, Mevr. Anna van
Marrewijk, en de heren A.B. Mensert , O. Rompelman, H. van Rijn, en P. van den
Heuvel. Daarnaast waren er 11 gasten aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van
de genomineerden voor de Le Comteprijs, en E. de Groot, directeur Erfgoed Delft e.o.
1.
Opening door de voorzitter.
De voorzitter, Mevrouw Van Walsum, heet het erelid Van Loef welkom, en de dragers
van de Blokpenning. Zij vermeldt de koninklijke onderscheiding voor ons lid Herman
Weijers. Verder gaat zij in op de komende lustrumactiviteiten. Zij vermeldt de sprekers
van het symposium, en verzoekt een ieder de web-site in de gaten te houden. Actuele
informatie is daarop te vinden.
Zij dankt verder de gastheer, de heer Werner van de RABO-bank, en zijn personeel,
voor de geboden gastvrijheid.
2.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2009.
Zowel over de tekst als naar aanleiding van de tekst zijn er geen opmerkingen.
3.
Mededelingen.
Het Jaarboek zal door de penningmeester worden "uitgeleverd" in de pauze.
4.
(Her-)benoeming van bestuursleden.
De gevraagde dispensatie wordt bij acclamatie aan Mevrouw Van Walsum verleend. De
bedoeling is dat de heer Van Bergen mevrouw Van Walsum zal opvolgen. Naar een
opvolger van de heer Van Bergen wordt nu uitgekeken. De leden zullen op de hoogte
worden gehouden.
De vergadering besluit bij acclamatie de secretaris, de heer Van Doorninck, opnieuw te
benoemen. De vergadering benoemt voorts bij acclamatie Mevrouw J.H.M. van der Jagt
-Toet in de vacature De Fraiture.
De voorzitter dankt de vergadering voor deze besluiten. Zij bedankt vervolgens het
scheidende bestuurslid W.A.F.X. de Fraiture voor zijn inzet in de Commissie Behoud
Stadsschoon, en zijn vele activiteiten voor de web-site van de vereniging. Gelukkig is hij
bereid om bij de vernieuwing en het beheer van de web-site betrokken te blijven.
5.
Rapportage door Ir. Wim Weve, namens de Commissie voor de Le Comte-prijs.
De heer Weve presenteert de vijf genomineerden. Dit zijn: Césare Borgia (project
Nieuwstraat 6), de gemeente Delft voor de stenen lantarenpaal op het Heilige Geest

Kerkhof, Casper van der Woude, voor de restauratie van het pand Brabantse Turfmarkt
46-48, de woningbouwcorporatie Woonbron voor het project Dirk Costerflat, en W.
Meyer beheer, voor het project Achterom/Asvest. Hij licht de projecten en de keuze voor
deze genomineerden toe. Vervolgens overhandigt de voorzitter aan elk der
genomineerden een oorkonde, vergezeld van een fraai boeket.
6.
Bekendmaking van de winnaar van de Le Comteprijs 2009.
De secretaris leest vervolgens de Laudatio voor, waarin het bestuur van de vereniging
de keuze voor de winnaar van de Le Comteprijs 2009 toelicht. De heer Casper van der
Woude blijkt de winnaar, waarbij zijn inzet en doorzettingsvermogen doorslaggevend
bleken.
De voorzitter overhandigt hem het bij de prijs behorende bord van de Porceleijne Flesch.
7.
Namens de krant Delft op Zondag maakt de heer Neeleman bekend wie de winnaar is
van de door dit blad uitgeloofde publieksprijs. De meeste stemmen werden uitgebracht
op de verfraaiing aan de Brabantse Turfmarkt van de heer Casper van der Wouden.
Namens de redactie en de lezers overhandigt hij aan de winnaar de publieksprijs. De
heer Van der Wouden bedankt de heer Cieremans en de heer Steenks die een
geweldige bijdrage aan zijn project hebben geleverd. De heer Paul Kokx (gemeente
Delft) bedankt de mensen die hebben meegewerkt aan zijn project, en voorts voor de
eer die hem ten deel valt.
8.
Verslag van de Commissie Behoud Stadsschoon.
Omdat het verslag in extenso in het Jaarboek is opgenomen beperkt de voorzitter van
de commissie, de heer Ir. P. Jonquière, zich tot vermelding van het voornemen om tot
een visie-document te komen, van waaruit gereageerd kan worden op
bouwvoornemens. Hij roept de leden op om suggesties te doen als er zaken zijn die
opvallen, of waarin actie genomen zou moeten worden. Hij “betreurt” wel dat het bestuur
alleen de leuke dingen mag doen, en dat de CBS het narrige deel van het werk voor zijn
rekening moet nemen. Verder doet hij een oproep: zou Delft op Zondag niet eens
kunnen peilen wat de bevolking vindt van de lantaarnpalen op het Agathaplein? Een
directe peiling onder de aanwezige leden levert overigens een genuanceerd beeld op.
Eén van de aanwezige stadsgidsen merkt op dat de lantaarnpalen bij buitenlandse
gasten (b.v. uit China) ook waardering oogsten.
9.
Financiële verslagen.
De heer Bracco Gartner vraagt naar de beslissing om deposito's op te heffen. De
penningmeester legt uit dat de rente op deposito's nauwelijks meer de moeite waard is.
Verder vraagt hij naar de verhoging van de bijdrage aan het blad DELF. De
penningmeester licht dit toe.
De heer Van Loef vraagt naar het ledenaantal: is het nu 1300 of 1200? Er zijn nu 1169
betalende leden, antwoordt de penningmeester. Daarnaast kennen we vaste relaties,
zoals zusterverenigingen etc. die om praktische redenen in het ledenbestand zitten.

Ruim 1200 leden is dus een reële benadering, zo stelt hij.
10.
Verslag van de kascommissie, en décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
over 2009.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie
stelt voor om de gevraagde decharge te verlenen. Dit geschiedt bij acclamatie.
11.
Vaststelling van de begroting 2010.
De vergadering stemt in met de gepresenteerde begroting.
12.
Verkiezing van een lid van de kascommissie.
De heer De Ridder neemt afscheid, en ontvangt een fles wijn als cadeau. In zijn plaats
wordt benoemd de heer Mr. H.V. van Walsum.
13.
Vaststelling van het bedrag waarover de penningmeester mag beschikken (art. 9 lid 1
van de statuten). De vergadering stemt in met het voorstel.
14.
Aanbieding van het Jaarboek 2009.
De voorzitter van de redactiecommissie, Dr. Wilma van Giersbergen, geeft een overzicht
van de inhoud van het Jaarboek. Zij dankt de auteurs, de leden van de
redactiecommissie, en voorts allen die hebben bijgedragen aan het resultaat.
Het Jaarboek is deze keer opgedragen aan Dr. H.L. Houtzager, die op dit moment in
Amerika verblijft, en deze vergadering dus niet kan bijwonen.
15.
Reglementen:
Vaststelling van het gewijzigd Huishoudelijk Reglement, en de reglementen voor de Le
Comteprijs, het Delfia Batavorumfonds, en het Blokfonds.
De vergadering stemt met de voorgestelde wijzigingen in.
16.
Rondvraag.
De heer Van Dam meldt zijn zoektocht naar de beelden van het oude gymnasium Dit
zal in de Nieuwsbrief gemeld worden.
De heer Ir. P. Jonquière meldt het voornemen van de gemeente om op de Erfgoedlijst
van Unesco te komen. Delfia Batavorum ondersteunt dit, we komen er nog op terug.
De penningmeester meldt nog dat hij inmiddels een antwoord weet op de vraag van de
heer Bracco Gartner. Het blijkt om een ingevoerde BTW-heffing van 6% te gaan.
Verder geeft hij de wijze van uitdeling van de Jaarboeken tijdens de pauze aan. Hij
vraagt ook medewerking met het rondbrengen van de Jaarboeken in de binnenstad.
De heer Van der Woude meldt zich (tijdens de pauze) aan.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
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