
Verslag van de hybride Algemene Ledenvergadering van Delfia Batavorum , gehouden 
op 5 maart 2022 in de Marcuskerk te Delft om 14.30 uur. 

 

In persoon aanwezig: 34  leden 

Online aanwezig: 6 leden 

 

1. Opening. 

De voorzitter, Theo Thomassen, opent de vergadering en heet de (online)aanwezigen 
welkom. Een bijzonder woord van welkom richt hij tot de ereleden en de houders van 
de Blokpenning.  

2. Mededelingen 

Bericht van verhindering is ontvangen van de leden: Bakker, Mooij, Ruijgrok, Talsma, 
van Tijn en Wijnen. 

3. Verslag ALV 2021 

Het verslag wordt conform vastgesteld met dank aan Willy Claassen. 

4. Presentatie nominaties Le Comteprijs door Gertjan van der Harst. 

Er waren dit jaar elf aanmeldingen voor de Le Comteprijs, waarbij wat de “streetart” 
betreft, een zekere trend waar te nemen lijkt. Het gaat dan om graffiti-achtige 
beschilderingen van gebouwen en infrastructuur, keramische toepassingen in de vorm 
van mozaïek. Evenals het voorgaande jaar bevinden de nominaties zich niet alle in het 
historisch centrum. Over het algemeen was de kwaliteit van de verfraaiingen hoog en 
verschilde onderling niet heel veel. Het aanwijzen van vijf nominaties was dan ook  
niet gemakkelijk. Genomineerd zijn: de gevelrenovatie en nieuwe entrees van het 
flatgebouw aan de Guido Gezellelaan 1-80, het kunstwerk “letters” in de Halsteeg 
aangebracht op verschillende deuren en een enkel nutskastje, de muurschildering op 
het Hampshirehotel aan de Koepoortplaats, de twee bruggen van de Lange Geer en de 
Oude Delft naar de kade van het Armamentarium en het mozaïek op de Freinetschool 
aan de Loevesteinplaats. Stuk voor stuk projecten met een aansprekende vormgeving 
zijnde, vormen zij evident een verbetering van hun directe omgeving en/of hebben zij 
een interessante connotatie met de historie van de plek, dan wel van de gehele stad, 
aldus de commissie. 

5. Financiën 

a. Financieel verslag over 2021. Naar aanleiding van de rapportage over het Delfia 
Batavorumfonds stelt Henriëtte Welle Donker de vraag of toekenning van een 
subsidie ten behoeve van een particulier object (i.c. herstel hekwerk Hodenpijl) 
wel in overeenstemming met de doelstelling van het fonds is. Geantwoord wordt 
dat het hier gelet op de omgeving en het vakmanschap van de restauratie om een 
bijzonder project ging.  



Namens de kascommissie wordt bericht dat ingestemd wordt met het jaarverslag. 
Gelet op het bedrag voor publicaties wordt aanbevolen de plaats en de betekenis 
hiervan te evalueren. Voorts wordt gesuggereerd na te gaan of een deel van het 
vermogen niet met een laag risico profiel belegd zou moeten worden.  

De penningmeester wordt voor het gevoerde financiële beleid gedechargeerd. 

b. Begroting 

Aan het nieuwe bestuur wordt in de vergadering de suggestie gedaan om een deel 
van het positief saldo b.v.€4000,- te besteden aan nieuwe activiteiten m.n. voor 
jongeren. De penningmeester wijst op de geconstateerde stijging van zaalhuur en 
de verwachte kostenstijging voor Delf en het jaarboek. Onder complimenten voor 
de penning-meester wordt de begroting vastgesteld. 

c. Samenstelling kascommissie. 

Met dank voor zijn verleende diensten treedt Henk Wijnen af als voorzitter van de 
kascommissie. Ben Drentje is bereid tot de kascommissie toe te treden.  

De vergadering stemt hiermee in.  

d. Mandaat aan de penningmeester 

Aan de penningmeester wordt conform het voorstel mandaat verleend om binnen 
de begroting uitgaven te doen tot €10.000,- 

6. Statuten en huishoudelijk regelement 

De voorzitter zet kort de reden tot de nieuwe formulering van de -bredere- 
erfgoeddoelstelling ( art. 3, lid 2 ontwerpstatuten) uiteen. Deze bredere doelstelling is 
al tot uitdrukking gekomen in het beleid en de verenigingsactiviteiten van de 
afgelopen jaren. 

De door het bestuur voorgestelde wijziging in de statuten en de voorstellen van 
Willem Merens waarmee ingestemd is ter buitengewone vergadering van 3 maart j.l. 
alsmede een redactionele wijziging van art. 17, lid 3, worden bekrachtigd.  

Huishoudelijk regelement  

De voorzitter licht toe dat de belangrijkste wijzing, de voorgestelde tekst van de 
artikelen 7 en 8, een uitwerking is van het in de ALV 2021 genomen besluit met 
betrekking tot de verhouding tussen bestuur en commissies. 

Toegevoegd is thans dat leden van commissies na vier jaar kunnen worden 
herbenoemd. Anders dan bij bestuursleden is geen maximum gesteld aan de totale 
zittingsduur. 

Het Huishoudelijk reglement wordt conform het voorstel vastgesteld.  

7. Jaarverslag 

De voorzitter legt uit dat de beknoptheid van het verslag voortkomt uit de scheiding 
met het jaarboek. Wat de inhoud betreft wijst hij erop dat gepoogd is door middel van 
(online) bijeenkomsten en activiteiten van de commissies de beperkingen vanwege de 



Corona-maatregelen enigszins te compenseren. Het filmpje over de “Vlaggenisten” is 
een voorbeeld van de verbrede doelstelling. Op een vraag van Jannie ven der Jagt over 
het ontbreken van een lijst met bestuurs- en commissieleden wordt geantwoord dat bij 
het bestuursverslag in het jaarboek hierin voorzien wordt. 

Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid.  

8. Samenstelling bestuur 

Aftredend zijn Theo Thomassen, Willy Claassen, Marinus Hom, Peter Becker, Peter 
Jonquière en Aad van Tongeren, vanwege deels het verstrijken van de (verlengde) 
bestuurstermijn, deels vanwege een lange staat van dienst o.a. tevens een commissie-
lidmaatschap.  De vergadering dankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet en het 
vele werk. 

Voorgedragen worden: Wim Meijer, Lex Oomkes, Renier Bormans (secr.), Matthijs 
Jansen (penm.) en Harry ter Braak (vz).  

Met de voordrachten wordt ingestemd. 

9. Theo Thomassen draagt het voorzitterschap over aan Harry ter Braak. De nieuwe 
voorzitter zegt in zijn vooruitblik te streven naar het betrekken van jongeren bij de 
verenigingsactiviteiten en “de wijk in te zullen gaan”.  

10. De vergadering wordt om 17.00 uur gesloten   

  

 

 

    

 

 


