Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Delfia Batavorum, gehouden in het
gebouw van de Rabobank te Delft, op dinsdag 19 mei 2015.

Aanwezig: 92 leden van Delfia Batavorum
Afwezig met bericht van verhindering: de heer G. Augustinus.
1. Opening
De voorzitter, Joris van Bergen, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Een bijzonder word van welkom richt hij tot de aanwezige ereleden, de houders van de
Blokpenning en wethouder Fӧrster. Ook de genomineerden voor de Le Comteprijs
heet hij van harte welkom. Veel dank voor de gastheer vanavond, de Rabobank.
2. Le Comteprijs.
De heer Gertjan van der Harst licht de nominaties een voor een toe. Het aantal
aanmeldingen is iets lager dan voorgaande jaren. Ongetwijfeld heeft dit te maken met
de crisis, die zich in de bouw met name doet gevoelen.
Vervolgens draagt de secretaris de Laudatio voor. Het initiatiefvan de Vereniging van
eigenaren van de Indische Instelling blijkt de winnaar van de Le Comteprijs 2014.
De voorzitter reikt de prijs, het Delfts Blauwe bord en de oorkonde uit, gevolgd door
de bloemenhulde.
De heer Alphons de Wit maakt vervolgens bekend wie de publieksprijs van de krant
Delft op Zondag heeft gewonnen. Het is een nek-aan-nek-race geweest tussen de
Indische Instelling en het woonhuis aan de Donker Curtiusstraat 7. Uiteindelijk bleek
laatstgenoemd initiatief de meeste stemmen te hebben gekregen.
De voorzitter dankt de heer De Wit en spreekt de hoop uit dat hij volgend jaar weer
acte de présence zal geven. Vervolgens is er een fotosessie met de winnaars en de
overige genomineerden.
Na schorsing voor een korte pauze volgt:
3

Aanbieding jaarboek 2014.
De voorzitter van de redactiecommissie, mevrouw Wilma van Giersbergen, verklaart
de themakeuze (Tweehonderd jaar koninkrijk) en geeft een overzicht van de inhoud
van het jaarboek. Het jaarboek 2014 is opgedragen aan mevrouw Irene Leupen
vanwege haar vele activiteiten op cultuurhistorisch gebied. Het jaarboek wordt
allereerst aan haar uitgereikt. Vervolgens wordt de heer Theo van der Heijden en
mevrouw Alesandra Oostdijk (externe auteurs) hartelijk bedankt voor zhu bijdragen.

4. Mededelingen.
Aan agendapunt 14 wordt een presentatie van de website toegevoegd. Vervolgens deelt
de voorzitter mee dat de jaarboeken gedigitaliseerd zijn en op thema doorzoekbaar zijn.
Bij Elke Olsder zijn boeken over de Delftse historie en de regio verkrijgbaar, evenals de
jaarboeken van vorige jaren. Deze laatse worden op een gegeven moment opgeruimd.
5.

Notulen ALV 2014.
De notulen worden conform vastgesteld met dank aan Dami van Doorninck.

6.

Presentatie Peter Jonquière, voorzitter van de CBS.
De heer Jonquière geeft aan de hand van een powerpontpresentatie de visie van de

gemeente op de schuilkelder aan de Westvest en de oplossing tot behoud ervan die die
namens de vereniging door de CBS in een zienswijze naar voren is gebracht. Het
navorsen van de historie en de functie van de schuilkelder is in goed overleg met de
gemeente gebeurd..

7. Financieel verslag 2014.
De penningmeester licht het verslag toe. De voorzitter van de kascommissie, de heer
Maarten Jonquière, deelt mede dat de kascommissie instemt met het jaarverslag. Hij merkt
op dat de gelden nauwkeurig worden beheerd. Het verslag wordt vervolgens bij
acclamatie goedgekeurd, waarna het bestuur over 2014 gedechargeerd wordt.
8. Wijziging reglement Delfia Batavorumfonds.
Het voorstel tot wijziging van artikel 8, waardoor het toegestaan is de jaarlijkse
renteopbrengsten aan te wenden als baten voor de vereniging, wordt aangenomen.
9. Vaststelling van de begroting.
De penningmeester licht toe dat de begroting iets verhoogd is vanwege de kosten voor
de website en de lezingen. Onder complimenten voor de penningmeester wordt met de
begroting bij acclamatie ingestemd. De heer Daan de Hoop vraagt of ook met de Veste
als lustrumlocatie binnen de begroting gebleven kan worden. De voorzitter antwoordt
bevestigend.
10. Verkiezing lid kaskommissie.
Mevrouw Teerling is aftredend. De heer Frits van der Jagt is bereid om tot de commissie
toe te treden.
11. 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 het in het verenigingsjaar 2014
gevoerde beleid.
12. Benoemingen.
Aan de voorzitter wordt dispensatie verleend voor een extra bestuursjaar in verband met
het lustrum. Het bestuurslidmaatschap van mevrouw Wilma van Giersbergen, eveneens
statutair aftredend, wordt verlengd totdat een opvolger beschikbaar is voor haar
portefeuille Redactie jaarboek.
De periodiek aftredende bestuursleden Irene Jacobs en Marinus Hom worden
herbenoemd. De heer Aad van Tongeren wordt benoemd als bestuurslid met de
portefeuille Comunicatie/pr.
13. Lustrum 2015.
Mevrouw Irene Jacobs, voorzitter van de lustrumcommissie, geeft een presentatie van de
al in gang gezette en komende lustrumactiviteiten. Daarna toont zij de nieuwe website.
De financiële steun van de Rabobank voor enkele activiteiten wordt zeer gewaardeerd .
Aandacht wordt gevraagd voor het samen met Fringe georganiseerde “Delft snuift
parfum”.

15. Rondvraag.
Lof wordt geuit voor het lustrumprogramma. Niet alleen luisteren, maar ook doen; prima
dat schoolkinderen ook bij het lustrum betrokken zijn. Aanknopend bij zijn vraag op de
ALV 2014 over het logo, vraagt Frits van der Jagt of al bekend is wie de figuur op het
paard is. De voorzitter antwoordt dat bronnen- en archiefonderzoek
tot nu toe niet tot een resultaat geleid hebben. Het onderzoek wordt voortgezet.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 22.25 uur.

