
                                                                                                                             Bijlage 1. 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Delfia Batavorum, 

gehouden  op donderdag 25 februari 2021. 

 

 

Online aanwezig: 42  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 ereleden en de houders van 

de Blokpenning. Door de Coronamaatregelen daartoe gedwongen, wordt de ALV dit 

jaar online gehouden. Ook het stemmen over de te nemen besluiten zal online 

gebeuren. Tot 2020 was het de gewoonte de winnaar van de Le Comteprijs tijdens de 

jaarvergadering bekend te maken. Dat zal dit jaar tijdens een ledenvergadering op 20 

mei gebeuren. Tijdens die vergadering zal tevens het jaarboek aangeboden worden. 

  

2. Mededelingen 

Bericht van verhindering is ontvangen van de mevrouw Kan, de heer Aalders en 

mevrouw Talsma.  

De secretaris bericht dat afgelopen jaar drie leden, aan wie de vereniging veel dank 

verschuldigd is, overleden zijn: erelid Max van Noort, Piet van der Kruk, actief lid van 

de werkgroep Achter de Gevels van Delft en Theo van der Heijden, auteur van vele 

artikelen in het jaarboek. 

 

3. Verslag ALV 2020 

Het verslag wordt conform vastgesteld, met dank aan Willy Claassen.  

 

4. Nominaties Le Comteprijs.  

De heer Gertjan van der Harst licht de nominaties toe. Na een herhaalde oproep waren 

er dit jaar zeventien aanmeldingen voor de Le Comteprijs. De aard en de ingrepen van 

de verfraaiende objecten waren zeer divers. Er was sprake van acht kunstuitingen, 

waarvan vier muurschilderingen. Opvallend was dat de verfraaiingen zich bevonden 

op het gehele grondgebied van de gemeente, daarbij was het niveau hoog. Het was 

voor de commissie niet gemakkelijk om het aantal nominaties tot het reglementaire 

aantal van vijf te beperken.  Genomineerd zijn: de gevelrenovatie met nieuwe 

hoofdentree van een flatgebouw aan het Arthur van Schendelplein, de tulpenpyramide 

bij parkeerplaats Vrijenban, de muurschildering ”La Perla” op de kopgevel van een 

flatgebouw aan de Chopinlaan, de keramiekkaart aan de Papenstraat, en de restauratie 

van het ‘Vakwerkwerkhuis” aan de Prof. Snijdersstraat. Bekendmaking van de 

winnaar en huldiging van de overige genomineerden zal in de ledenvergadering van 

20 mei plaatsvinden. 

 



5. Panelgesprek over de activiteiten van het afgelopen jaar. 

Peter Becker gaat in op de online activiteiten. Aan de Pubquiz op de eigenlijke 

lustrumdatum namen veel leden en enkele niet-leden deel. Door de professionele 

organisatie had deze meer het karakter van een t.v.uitzending, met een groot bereik. 

Resulterend in aanmelding van nieuwe leden. De Nieuwjaarsreceptie met z.g. breakout 

rooms werd via Zoom gehouden. Naar zijn mening verdienen sommige online 

activiteiten ook “post Corona” herhaling.. Ank Mokveld  onderschrijft dit. Lezingen 

zouden tegelijkertijd online en live gehouden kunnen worden Willy Claassen  meldt 

dat de Corona-maatregelen enkele uit het DeBa-fonds gefinancierde activiteiten zoals 

een vervolgcursus Delftologie en de musical Naundorff uitgesteld zijn. Wel 

gerealiseerd zijn het Plus-plaatjesalbum, waarmee een andere doelgroep dan de 

gebruikelijke bereikt werd, en de literaire wandelingcyclus “Delft, tussen de regels”. 

Theo Thomassen zegt verrast te zijn door de exposure die de gesubsidieerde projecten 

opleveren voor de vereniging in verhouding tot de hoogte van de subsidie. Margriet 

van Bebber wijst op het succes van de audiotour Delft tussen de regels (tot op heden 

969 downloads). Een bewijs dat ook in Coronatijd  activiteiten uitgevoerd kunnen 

worden. Ingrid van der Vlis, auteur van de tekst van het Plus-album, zegt veel 

positieve reacties te hebben gehad. Hartverwarmend  was de houding van de 

Plusmedewerkers wat betreft het completeren van de albums nadat de actie afgelopen 

was. Dat gold ook voor de bestemming van de presentexemplaren die op verzoek naar 

verzorgend personeel van verzorgingshuizen gingen. 

Peter Jonquière noemt als vermeldenswaard de vaststelling van de Erfgoednota 

afgelopen jaar met een programma voor de komende 10 jaar. Bij de totstandkoming is 

CBS betrokken. De toekomst zal uit moeten wijzen hoe de belangen van 

duurzaamheid en monumentwaardigheid verenigd kunnen worden. Een belangrijke 

stap is verder de afzonderlijke Afdeling Erfgoed bij de gemeente. 

 

 

Na schorsing voor een korte pauze volgt: 

 

6. Financiën. 

a) Financieel verslag over 2020: de penningmeester, Marinus Hom, geeft een korte 

toelichting. Namens de kascommissie wordt meegedeeld dat deze instemt met het 

jaarverslag. De penningmeester heeft zijn werk nauwgezet gedaan. Er is sprake 

van een stijging van de uitgaven, m.n. vanwege het jaarboek. Het bedrag van de 

Clubactie van de Rabobank is in dank aanvaard. Het jaarverslag wordt vervolgens 

bij stemming goedgekeurd. 

      Uit het Delfia Batavorumfonds is een subsidie ad  €500,00 toegekend voor de  

       totstandkoming  van het boek Historisch Delft (Plusactie), en  €3.000,00 voor de     

       productie van de audiotour “Delft tussen de regels”. 

       De penningmeester wordt voor het gevoerde financiële beheer over 2020  

       gedechargeerd. 

b) Vaststelling begroting 2021: Onder complimenten voor de penningmeester wordt 

de begroting bij digitale stemming vastgesteld. 



c) Contributieverhoging. Met het voorstel de contributie met ingang van 2022 met    

€ 5,-te verhogen wordt ingestemd  

d) Samenstelling kascommissie: in verband met het ontvallen van Piet van der Kruk 

wordt de heer Henk Wijnen herbenoemd en aangesteld als voorzitter. De heer 

Willem Merens is bereid om tot de kascommissie toe te treden. De vergadering 

stemt hiermee in. 

e) Mandaat aan de penningmeester: mandaat aan de penningmeester om binnen de 

begroting uitgaven te doen tot € 10.000,- Dit mandaat wordt verleend. 

 

        7. Bestuur: organisatie en werkwijze.  

De voorzitter schetst kort de ervaring afgelopen jaren met het organisatiemodel 

waarbij onder één bestuurslid meerdere commissies vallen (Achter de Gevels van 

Delft, en jaarboek en Delf). De leidraad daarbij is een slagvaardig bestuur. Het is de  

bedoeling met dit model komend jaar meer ervaring op te doen. Gedurende dit jaar  

kan dan nagegaan worden hoe en of de statuten, huishoudelijk reglement etc. daarop 

aangepast moeten worden. Na beantwoording van de vraag uit de vergadering of de 

volgorde niet omgedraaid zou moeten worden (eerst statuten etc. aanpassen 

vervolgens beleid wijzigen), wordt ingestemd met het in de notitie neergelegde beleid. 

Met het voorstel de bestuurszetel Van Tijn vacant te laten wordt eveneens ingestemd. 

   

8. Bestuur:samenstelling 

a. Aad van Tongeren (eind tweede termijn) wordt herbenoemd; 

b. Voorstel om penningmeesterschap van Marinus Hom 9einde derde termijn)  een 

jaar te verlengen wordt aangenomen; 

c. Onder veel dank wordt afscheid genomen van Peter van Tijn. Gedurende 11 jaar 

heeft hij als lid en vervolgens als voorzitter/secretaris van zijn commissie vele 

excursies georganiseerd. 

 

 

Na de rondvraag wordt de vergadering om 21.50 uur gesloten.   

 

 

   

    

 

 

 


