
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Delfia Batavorum, gehouden in 
het Prinsenkwartier aan het Agathaplein te Delft, op donderdag 31 mei 2018. 
 
Aanwezig: 86  leden van Delfia Batavorum 
 

1. Opening. 
De voorzitter, Theo Thomassen, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een 
bijzonder woord van welkom richt hij tot de aanwezige ereleden en de houders van de 
Blokpenning. Ook de genomineerden voor de Le Comteprijs worden van harte verwelkomd. Als 
locatie voor de vergadering is dit jaar, mede vanwege het niet beschikbaar zijn van de Rabobank, 
gekozen voor een historische plek in de binnenstad. 
 

2. Le Comteprijs.  
De heer Gertjan van der Harst licht de nominaties toe. Dit jaar waren er twaalf aanmeldingen 
voor de Le Comteprijs, variërend van een nieuw kleurenschema voor een pand tot een kleurrijk 
tegeltableau in de openbare ruimte. 
Vervolgens draagt de secretaris de Laudatio voor. De toenmalige eigenaren van het pand aan de 
Oude Delft 65 waarvan de gevel gerestaureerd is en voorzien is van een dakruiter, de heren 
Koerse en Gunther, blijken de winnaars van de Le Comteprijs 2017. Omdat beiden verhinderd 
zijn, zal de prijs, een (modern) “Delfts Blauw” bord,  en de oorkonde bij een latere gelegenheid 
aan hen uitgereikt worden. De overige genomineerden ontvangen een oorkonde en een 
bloemenhulde.    
De vertegenwoordiger van Delft op Zondag maakt vervolgens bekend wie de publieksprijs van de 
krant heeft gewonnen. Op alle nominaties zijn stemmen  uitgebracht. De meeste stemmen kreeg 
het mozaïek op de muur van de speelplaats bij het Achterom.  
De voorzitter dankt de vertegenwoordiger van Delft op Zondag en spreekt de hoop uit dat de 
krant volgend jaar weer acte de présence zal geven. Vervolgens is er een fotosessie met de 
winnaar van de publieksprijs en de aanwezige genomineerden voor de Le Comteprijs. 

 
Na schorsing voor een korte pauze volgt: 
 

3. Aanbieding jaarboek 2017. 
De voorzitter dankt de leden van de redactie voor het mooie resultaat van hun inspanningen. 
De voorzitter van de redactie, Ingrid van der Vlis, deelt mee dat het jaarboek 2017 niet alleen 
vrolijke artikelen bevat. Het is een mengeling van droevige en vrolijke artikelen. Voorts geeft zij 
een korte toelichting op de artikelen en dankt de auteurs.  
Het jaarboek is opgedragen aan Elke Olsder-Toxopeus vanwege haar vele activiteiten op 
cultuurhistorisch gebied, vooral als enthousiaste “commissaris” boeken. Elke Olsder doet een 
oproep haar taak over te nemen. Zij moet deze in verband met verhuizing neerleggen. 
 

4. CBS in de pers. 
De voorzitter van de CBS, Peter Jonquière, vraagt aandacht voor de verrommeling van de 
binnenstad. Het belang van het Delfts erfgoed kan niet overschat worden. Daarbij verdient de 
binnenstad bijzondere aandacht. Deze zou vorm kunnen krijgen door aanstelling van een 
gebiedsregisseur voor o.a. de Gasthuisplaats, Museum Prinsenhof en de openbare ruimte van de 
Spoorzone Noord. Maar ook de bewoners kunnen een belangrijke rol spelen in de 
kwaliteitsketen. Overigens zijn er ook lichtpuntjes, zoals de aangepaste oversteek van het station 



naar de Poppesteeg. Wat individuele panden betreft, plukken CBS en behandelende ambtenaren 
veel vruchten van elkaars kennis en goede contacten.  

 
5. Delf. 

Pepijn Dobbelaer, de nieuwe uitgever van Delf, wordt geïntroduceerd. Zijn uitgeverij Virtùmedia 
geeft naast tijdschriften op gebied van cultuur en podiumkunsten, met name historische 
tijdschriften uit. Delf is de eenendertigste titel. Tevens ondersteunt hij anderen. Zijn bedrijf is 
gevestigd in Zeist.    
 

      6.    Mededelingen. 
Er zijn geen mededelingen. 

 
7 Notulen ALV 2017 

De notulen worden conform vastgesteld, met dank aan Willy Claassen. 
 

8 Financiën 
a) Financieel verslag 2017: Marinus Hom houdt een korte toelichting. In antwoord op een vraag 

van Joris van Bergen bericht hij dat voor het tekort van de heruitgave van de Canon het Delfia 
Batavorumfonds aangesproken zal worden. Te zijner tijd gaan de inkomsten uit de verkopen 
naar het fonds.  Namens de kascommissie wordt meegedeeld dat deze  instemt met het 
jaarverslag. Er is sprake  van een stabiele financiële situatie en begroting. Het verslag wordt 
vervolgens bij acclamatie goedgekeurd.  
Uit het DeBa-fonds is een subsidie ad € 1000,- toegekend voor het Pijlermonument bij het 
station, € 1500,- voor een CD, getiteld Thalia’s lusthof , € 1000,- voor een publicatie over 
wezenzorg in Delft en € 1250,- voor de restauratie van een aantal van de kruiswegstaties uit 
de Hippolytuskerk.  
Het bestuur wordt over 2017 gedechargeerd;  
 

b) Vaststelling begroting 2018: De penningmeester bericht dat wat de begroting betreft 
vermoedelijk  quitte gedraaid zal worden. Onder complimenten voor de penningmeester 
wordt met de begroting bij acclamatie ingestemd;  

 
c) Verkiezing lid kascommissie: de heer Henk Wijnen is bereid  om tot de commissie toe te 

treden; 
 
d) Mandaat aan de penningmeester: 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 in het verenigingsjaar 2017 gevoerde beleid. 

 
9 Wijziging Huishoudelijk Reglement 

            Het Huishoudelijk Reglement wordt gewijzigd in voorgestelde zin: ook de  
            redactiecommissie Delf is nu geregeld in het Huishoudelijk Reglement. 

 
10 Bestuurssamenstelling 

De statutair aftredende bestuursleden Marinus Hom (einde tweede termijn)  en Aad van 
Tongeren (einde eerste termijn) worden herbenoemd. 

       



11 Voordracht Gerrit Verhoeven “De oude en nieuwe Delf”. 
De ontwikkeling van Delf vanaf de oprichting in 1998 wordt geschetst: aanvankelijk een 
wit/blauwe uitgave, waaraan vier gemeentelijke diensten inhoudelijke bijdragen leverden. Het 
werd verspreid onder het college, raadsleden en Monumentenzorg. Men gebruikte het voor 
reclamedoeleinden. O.a. door Kennisstad Delft werd subsidie verleend. Vanaf 2001 verbonden 
VVP en Delfia Batavorum verstrekking van het tijdschrift aan het lidmaatschap. De opzet werd 
thematisch, auteurs waren medewerkers van de erfgoedinstellingen. De rubriek Delft Actueel 
wordt ingevoerd. In 2008 wordt het tijdschrift “full colour”. De thematische formule blijft. Na 2011 
wordt het voortbestaan door versobering bij de verschillende diensten moeilijk. 
(Oud)medewerkers zetten met niet-aflatende inzet het blad voort tot eind 2017. Verheugend is 
dat het blad, met een andere formule, blijft.  
  
      

Na de rondvraag wordt de vergadering om 22.30 uur gesloten.   
 
 
   
    
 
 
 


