DELFIA BATAVORUM
Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 om
20:00 uur in de vergaderzaal van de RABO-bank, Buitenhofdreef hoek Reinier de Graafweg,
te Delft.
1. Opening door de voorzitter. De voorzitter, Joris van Bergen heet alle aanwezigen,
met name de ereleden, de houders van de Blokpenning, de genomineerden en hun
gasten, en de vertegenwoordiger van DoZ, hartelijk welkom, en stelt aan de orde:
2. Le Comteprijs; Rapportage door Ir. Gertjan van der Harst, secretaris van de
Commissie voor de Le Comte-prijs;
De heer Van der Harst houdt een presentatie, waarbij de nominaties voor de Le
Comteprijs nogmaals worden gepresenteerd en toegelicht.
Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de Le Comteprijs 2011; de secretaris
leest de Laudatio voor, waarin de keuze van het bestuur van Delfia Batavorum voor
de prijswinnaar wordt toegelicht. Winnaar is de herplaatsing van het historische hek
aan de Kantoorgracht, door de gemeente Delft. Vervolgens reikt de voorzitter de
prijs, zijnde de Delfts Blauwe schotel, uit aan de vertegenwoordiger van de winnaar,
wethouder Milène Junius, voor de verplaatsing en restauratie van het historische hek
(thans) aan de Kantoorgracht. Weth. Junius dankt voor de toekenning, en benadrukt
dat ook de overige nominaties van grote waarde zijn voor de stad. Vervolgens vindt
de uitreiking van de oorkondes met bloemenhulde aan de overige genomineerden
plaats. De genomineerden betrekken de ontwerpers in hun dankwoord. Daarna krijgt
de heer Jesper Neeleman van de krant Delft op Zondag het woord. Hij maakt bekend
wie dit jaar de winnaar is van de Publieksprijs, uitgeloofd door Delft op Zondag. Dit is
ook dit jaar weer massaal gedaan. Winnaar is de familie Van der Kuur, met de
verfraaide stoep. De voorzitter dankt de redactie van DoZ voor de wijze waarop de
stad door hen bij deze nominaties wordt betrokken.
3. Schorsing.
4. Mededelingen:
Bericht van verhindering zonden: Mw. Els Kemper, Mw. Standhart, Mw. WijpkemaMeijer, en de heren Van Rijn en Bracco Gartner.
Presentielijst: deze wordt ter tekening uitgezet.
Ten onrechte is op de agenda niet opgenomen de herbenoeming van de periodiek
aftredende bestuursleden Joris van Bergen, Dami van Doorninck, Elke Olsder, en
Wilma van Giersbergen. Alle vier gaan bij herbenoeming hun derde en laatste termijn
als bestuurslid in. Dit komt verder aan de orde bij punt 12 van de agenda.
Er is deze keer geen boekentafel, wel zijn de kaarten van Hans Houtzager
beschikbaar.
De gezamenlijke lezing met VVP van 27 september is verschoven naar 17 september.
5. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 17 mei 2011. De notulen worden
met algemene stemmen goedgekeurd.
6. Le Comteprijs;
Vaststelling van de herziening van het reglement voor de Le Comteprijs;
Met de voorgestelde herziening wordt unaniem ingestemd.
7. Presentatie van de Commissie Behoud Stadsschoon.

Voor een volledig verslag verwijst Janny van der Jagt naar het prachtig uitgevoerde
Jaarboek 2011, dat vanavond zal worden uitgereikt. Zij geeft verder aan dat dit jaar
erg veel aandacht is besteed aan het ontwerp bestemmingsplan Binnenstad. Vandaag
werd de reactie van het gemeentebestuur gepubliceerd, waarin op veel punten van
Delfia Batavorum positief wordt ingegaan. Daarnaast heeft de commissie een
onderzoek gedaan naar de historie van de commissie. Bij de start was Mw. Willy Vos
beslist de voortrekker. Zij is vanavond aanwezig, en ontvangt een welgemeend
applaus. Gelukkig kunnen we inmiddels van een betere verstandhouding met het
gemeentebestuur spreken. Onze historische stad is uniek, en alleen als je die mooi en
gaaf houdt, blijft deze een unique selling point.
8. Financiëel verslag over 2011;
Verslag van de kascommissie, en décharge van het bestuur over 2011.
De penningmeester attendeert op een typefout: voorziening voor het lustrum 2010
moet zijn 2015. Het gaat nu om het financieel verslag en de balans. Er blijken geen
vragen te zijn.
De kascommissie meldt bij monde van de voorzitter Menno Tienstra dat het hem een
eer en genoegen is om thans verslag uit te brengen van de stand van de financiële
administratie. Een eer omdat hij dit namens de leden mag doen, en een genoegen
omdat er niets valt aan te merken op alle aspecten van de financiële administratie.
De commissie adviseert aan de ledenvergadering om het bestuur en de
penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2011.
Met dit voorstel wordt unaniem ingestemd.
9. Verkiezing van een lid van de kascommissie. Ingevolge de statuten treedt jaarlijks het
oudste lid in functie van de commissie af, en wordt een nieuw lid benoemd. De heer
Tienstra treedt af, en krijgt een fles wijn als dank voor zijn inzet. Mevrouw Teerling
meldt zich als kandidaat voor de komende drie jaar als lid van de kascie. Zij wordt
benoemd.
10. Vaststelling van de begroting 2012. De penningmeester licht de begroting toe. Een
beperkt tekort, zoals nu voorzien, kan de vereniging wel lijden. Maar voor de
komende jaren zal een keuze moeten worden gemaakt tussen een beperking van de
activiteiten, of een contributieverhoging. De heer Van der Broek valt op dat we de
contributieverhogingen altijd zo laat doen; kan dat niet eerder? De penningmeester
stelt vast dat dat op zich wel kan, maar dat betekent wel dat we de begroting dan
ook eerder moeten maken. Maar het kan wel, we maken de begroting nu voor het
lopend jaar en niet voor het nieuwe jaar. Als we de begroting eerder zouden maken,
en dus meer onzekerheden inbouwen, zouden we ook eerder tot aanpassing van de
contributie kunnen besluiten. De voorzitter geeft aan dat we het risico dat aan de
huidige werkwijze vastzit wel kunnen lopen, omdat we een reële buffer hebben. De
begroting wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. De heer Tienstra stelt voor om
vast te leggen wat het minimum eigen vermogen zou moeten zijn in relatie tot de
contributie-inkomsten. Hij stelt voor om als reserve aan te houden een bedrag ad
twee maal het totale bedrag aan contributie. Het bestuur zal dit overwegen en
daartoe een voorstel doen voor de volgende ALV.
11. Vaststelling van het bedrag waarover de penningmeester mag beschikken (art. 9 lid 1
van de statuten): voorgesteld wordt dit bedrag zoals gebruikelijk vast te stellen op
€10.000,- . Akkoord.

12. (Her)benoeming van bestuursleden: dit jaar treedt volgens rooster af het bestuurslid
Gé Augustinus. Hij is niet herkiesbaar. De voorzitter spreekt de scheidende
penningmeester toe, en memoreert de rol van Gé: nuchter, praktisch en to the the
point. Gé heeft ook twee lustrumcommissies als penningmeester gediend. Daarnaast
deed Gé ook de ledenadminstratie, en het (samen met andere vrijwilligers) verzorgen
van de post ( het “couverteren”). De vereniging is Gé enorm veel dank verschuldigd.
Zijn inzet, ook als er sprake was van ziekte, was opmerkelijk. Gé ontvangt een
bloemenhulde. Aan zijn afscheid zal verder in kleinere bestuurskring nog de nodige
aandacht worden gegeven.
Het bestuur stelt voor om in deze vacature te voorzien door benoeming van de heer
Marinus Hom. Hij wordt bij acclamatie benoemd.
Sinds het terugtreden van het bestuurslid Trudy van der Wees is er een vacature PR
en communicatie. Thans stelt het bestuur voor om in deze vacature te benoemen
Carola de Vree – van Wagtendonk. Ook zij wordt bij acclamatie benoemd.
Voorts stelt het bestuur voor om de periodiek aftredende bestuursleden Joris van
Bergen, Dami van Doorninck, Elke Olsder en Wilma van Giersbergen voor een derde
termijn opnieuw te benoemen.
Ook zij worden bij acclamatie herbenoemd.
13. Aanbieding van het Jaarboek 2011; het Jaarboek is na afloop van de vergadering
beschikbaar voor de leden. Wilma van Giersbergen presenteert het jaarboek nr 21.
Anders dan eerder worden niet alleen de namen van de auteurs, maar ook die van de
vaste rubriekschrijvers (Frida de Jong, Paul Naaborg, Peter van der Krogt, André
Meeter Hagg, Max van Noort, Wim Weve, Gab Lansbergen)vermeld, zeker ook als
waardering voor hun bijdragen. Dit jaar zijn er zeven artikelen en een bijzondere
bijdrage van Harry van Leeuwen opgenomen. Het jaarboek wordt dit jaar opgedragen
aan Aart Struijk, wegens zijn grote bijdrage aan de artikelen in het jaarboek. Wilma
reikt aan hem het eerste jaarboek uit. Vervolgens doet zij dat aan de aanwezige
auteurs. Zij wenst de lezers veel plezier met het nieuwe jaarboek. De vergadering
dankt de redactiecommissie met een applaus.
14. Rondvraag.
Eén der leden vraagt of een cadeau-lidmaatschap mogelijk is? Ja, dat kan, antwoordt
de penningmeester.
De heer Hom geeft aan hoe de uitdeling van het jaarboek zal plaatsvinden. Daarmee
is de vergadering zelf geëindigd, en gaan we over naar de presentatie:
15. Onderzoek mogelijkheid nieuwe leden; Carola de Vree licht dit onderzoek toe, samen
met Gaby Zwinkels, de stagiaire van de Haagse Hogeschool die het onderzoek
uitvoert.
Carola geeft aan hoe zij tegen een lidmaatschap aankeek. Zij had een heel ander
beeld van de vereniging dan in werkelijkheid bleek. Dat zal dus voor vele anderen
gelden. Daarom kwam een onderzoek van Gaby Zwinkels heel goed uit. Zij geeft aan
wat de doelstelling en de onderzoeksvraag waren, en geeft een overzicht van de
onderzoeksopzet, en de voorlopige resultaten ervan. Een van de conclusies is wel dat
niet alleen een website, maar ook andere middelen als twitter en facebook erg zinnig
kunnen zijn. De vereniging Oud Leiden heeft b.v. al plm. 750 volgers, waaronder veel
journalisten! Dat geeft veel free publicity. Carola voegt toe dat ook blijkt dat er nog
veel meer mogelijk is: 79% van de respondenten geeft aan zeer geïnteresseerd te zijn
in het onderwerp Delftse historie. Dat is een erg hoog percentage. De essentie is dus:

er zijn zeer veel geïnteresseerden, maar hoe bereiken we ze? De leeftijden worden
straks ook in beeld gebracht. Kunnen we ook nog aansluiten bij de introductie van
nieuwe inwoners van de stad, b.v. via het informatiepakket? We zullen daaraan zeker
aandacht besteden, zo wordt verzekerd.
De voorzitter bedankt Carola en Gaby voor de presentatie, en verzekert de leden, die
tijdens de discussie vele inventieve suggesties naar voren brachten, dat daarop in een
volgende vergadering teruggekomen zal worden.
De voorzitter sluit vervolgens deze geanimeerde vergadering.
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