Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Delfia Batavorum, gehouden in
het gebouw van de Rabobank te Delft, op donderdag 11 mei 2017.
Aanwezig: 98 leden van Delfia Batavorum
Zeven berichten van verhindering zijn ontvangen.
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. Veel dank voor de gastheer, de Rabobank, die ook dit jaar weer zijn
ontvangstruimte beschikbaar stelt.
2. Le Comteprijs.
De heer Gertjan van der Harst licht de nominaties toe. Dit jaar waren er veertien
nominaties. Wellicht is dit grote aantal te danken aan het feit dat de recessie op zijn
retour is.
Vervolgens draagt de secretaris de Laudatio voor. De opdrachtgever voor de
historiserende renovatie van de winkelpui aan de Oude Langedijk 2, de heer R. van der
Leeuw, blijkt de winnaar van de Le Comteprijs 2016. De voorzitter reikt de prijs, een
(modern) “Delfts Blauw” bord en de oorkonde uit, gevolgd door een bloemen-hulde. De
heer Chris Dieke, ambtenaar bij de gemeente Delft, die een vraagbaak is voor
(vergunning)procedures met name in het beschermd stadsgezicht, ontvangt uit
waardering eveneens een bloemetje.
De secretaris maakt melding van vernieuwing van de oorkonde. Thans is de heer Le
Comte en profil op de oorkonde weergegeven: in goudgeel voor de winnaar, in blauw
voor de genomineerden.
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 de restauratie van de gevel van de tapijtwinkel
van de heer Koegler aan het eind van de Choorstraat.
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 winnaars en de overige genomineerden.
Na schorsing voor een korte pauze volgt:
3. Aanbieding jaarboek 2016.
De voorzitter dankt de nieuwe voorzitter van de redactiecommissie, mevrouw Inge van
der Vlis, voor haar bereidheid deze taak op zich te nemen en wenst haar veel succes.
Inge van der Vlis vestigt de aandacht op het nieuwe verenigingslogo op het voorblad en
de omvang van het jaarboek. Het is net iets dunner dan vorig jaar. Voorts geeft zij een
korte toelichting op de artikelen en dankt de auteurs.

Het jaarboek is opgedragen aan mevrouw Ria van der Meer vanwege haar belangrijke
bijdrage aan vele jaarboeken en haar rol als redactielid.
De voorzitter dankt oud-voorzitter van de redactiecommissie, Wilma van Giersbergen,
voor haar inzet en werkzaamheden voor de jaarboeken vanaf 2003. Zij vormde de
schakel tussen het bestuur en de redactie, maar had daarnaast ook andere taken. Bij de
lustrumviering speelde zij een belangrijke rol. Wat de Canon van Delft betreft hadden
tekst- en beeldredactie haar speciale aandacht. Zelfs nadat statutair haar termijn als
bestuurslid verstreken was, heeft zij de redactiecommissie nog voorgezeten. Wilma van
Giersbergen blijft lid van de redactie.
4. CBS in de pers.
De voorzitter van de CBS, Peter Jonquière, constateert dat de aandacht voor de
binnenstad in zijn geheel op bestuurlijk en ambtelijk niveau niet de aandacht heeft die
deze verdient. In het algemeen is sprake van een zekere mate van verrommeling in de
openbare ruimte. De toename van het toerisme in de stad is zichtbaar. In de kadernota
2017, “Delft in balans” met daarin een binnenstedelijke opgave, wordt de zorg voor het
historisch erfgoed van de stad niet expliciet genoemd. Wat individuele panden betreft,
hebben CBS en behandelende ambtenaren veel profijt van elkaars kennis en goede
contacten.
5. Mededelingen.
-

Melding wordt gemaakt van de nieuwe commissie Achter de Gevels van Delft; Deze is
een voortzetting van de werkgroep AchterdeGevels; in het bestuur is de voorzitter,
Theo Thomassen, contactpersoon voor de commissie;

-

Het voortbestaan van Delf in de huidige vorm en met de huidige partners is zeer
onzeker; gezocht wordt naar een nieuwe opzet, waarin ook het museum zal
participeren; de leden van Delfia Batavorum en de abonnementhouders zullen op de
hoogte gehouden worden;

-

De webmaster van Delfia Batavorum, Jenny Omvlee, zal ook de website van Achter de
Gevels van Delft verzorgen; Achter de Gevels van Delft is complementair met Delfia
Batavorum;

6. Notulen ALV 2016
De notulen worden conform vastgesteld, met dank aan Willy Claassen.
7. Financiën
a) Financieel verslag 2016: de heer Marinus Hom houdt een korte toelichting. Het vorige
jaar liet een klein verlies zien: € 1900,- Thans bedraagt het saldo € 15.000,- Namens
de kascommissie wordt meegedeeld dat deze instemt met het jaarverslag. Er is
sprake van een stabiele financiële situatie en begroting. Dat laatste mede door de
(geringe) contributieverhoging met ingang van afgelopen jaar. Het verslag wordt
vervolgens bij acclamatie goedgekeurd.

Uit het DeBa-fonds is een subsidie ad € 1000,- toegekend voor de publieksuitgave van
het proefschrift van de heer Mart van Duijn, “De Delftse Bijbel”.
Het bestuur wordt over 2016 gedechargeerd;
b) Vaststelling begroting 2017: De penningmeester bericht dat de begroting ongeveer
gelijk is aan die van voorgaande jaren. Onder complimenten voor de penningmeester
wordt met de begroting bij acclamatie ingestemd;
c)

Verkiezing lid kascommissie:de heer Kelderman 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 2016
gevoerde beleid.
8. Wijziging Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement wordt gewijzigd in voorgestelde zin.
9. Bestuurssamenstelling
Ter opvolging van mevrouw Wilma van Giersbergen wordt de heer Peter Becker
benoemd. Mevrouw Willy Claassen (einde eerste termijn), mevrouw Irene Jacobs en
de heer Peter van Tijn (beiden einde tweede termijn) worden herbenoemd.
10. Presentatie “Historisch huizenonderzoek in Delft”, door de heer Kees van der Wiel,
commissielid Achter de Gevels van Delft.
De heer van der Wiel geeft aan de hand van een aantal voorbeelden kort een beeld van
de al 10 jaar bestaande website en de aspecten die naar het idee van de werkgroep
(thans commissie) een verhaal aantrekkelijk maken. Toegelicht wordt uit welk idee de
website ontstaan is. De website bevat 150 beschrijvingen en verhalen van panden,
alsmede van sommige bewoners. Van de onderzoeken van enkele panden geeft de heer
van der Wiel details en achtergronden. Komend najaar zal een nieuwe cursus historisch
huizenonderzoek starten.
Na de rondvraag wordt de vergadering om 22.30 uur gesloten.

