UITNODIGING
Delft, april 2012.
Aan de Ereleden en de Leden van de Historische Vereniging Delfia Batavorum.

Geachte Dames en Heren,
Namens het Bestuur nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden op dinsdag 15 mei a.s. om
20:00 uur in de vergaderzaal van de RABO-bank, Buitenhofdreef hoek Reinier de Graafweg,
te Delft.
De agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter.
Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 17 mei 2011.
Mededelingen.
Le Comteprijs;
Vaststelling van de herziening van het reglement voor de Le Comteprijs;
Toelichting: In overleg met de Commissie voor de Le Comteprijs is een herziening van
het reglement gemaakt, om de huidige praktijk beter vast te leggen; zo is daar ook de
mogelijkheid voor de uitreiking van een publieksprijs in opgenomen.
Rapportage door Ir. Gertjan van der Harst, secretaris van de Commissie voor de Le
Comte-prijs;
Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de Le Comteprijs 2011; uitreiking
oorkondes aan de overige genomineerden;
Bekendmaking van de winnaar van de Publieksprijs, uitgeloofd door Delft op Zondag.
5. Presentatie van de Commissie Behoud Stadsschoon.
6. Financiëel verslag over 2011;
Verslag van de kascommissie, en décharge van het bestuur over 2011.
7. Vaststelling van de begroting 2012.
8. 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.
9. 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,- .
10. (Her)benoeming van bestuursleden: dit jaar treedt volgens rooster af het bestuurslid
Gé Augustinus. Hij is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor om in deze vacature te
voorzien door benoeming van de heer Marinus Hom. 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. Periodiek aftredend en herbenoembaar zijn de bestuursleden Elke
Olsder, Joris van Bergen, Wilma van Giersbergen en Dami van Doorninck. Zij stellen
zich voor een derde termijn beschikbaar. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld
door tenminste tien leden. De namen der tegenkandidaten moeten tenminste drie
dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk aan de secretaris worden
medegedeeld (art. 8 lid 4 der statuten).

11. Aanbieding van het Jaarboek 2011; het Jaarboek is na afloop van de vergadering
beschikbaar voor de leden.
12. Onderzoek mogelijkheid nieuwe leden; Carola de Vree zal dit onderzoek toelichten,
samen met Gaby Zwinkels, de stagiaire van de Haagse Hogeschool die het onderzoek
uitvoert.
13. Rondvraag.
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om nog even met elkaar na te praten onder
het genot van een drankje en een hapje.
De notulen van de ALV van 17 mei 2011, het financieel verslag over het jaar 2011, en de
begroting 2012 zijn via de web-site van de vereniging (www.delfia-batavorum.nl) te
raadplegen. Dit geldt ook voor de herziening van het reglement voor de Le Comteprijs.
Leden die deze stukken graag in gedrukte vorm willen ontvangen, kunnen dat melden bij de
secretaris, Kanaalweg 10, 2628 EC Delft. Hij zendt deze stukken dan toe.
Namens het bestuur,
Dami van Doorninck,
Secretaris.
Korte kennismaking met de voorgestelde kandidaten:
Carola de Vree-van Wagtendonk is eigenaar van het in Delft gevestigde communicatiebureau
Publiec. Ze was eerder onder andere adviseur Concerncommunicatie bij de gemeente
Tilburg, en Hoofd Communicatie bij de gemeente Delft. Rode draad in haar loopbaan is het
verbinden van overheden en communicatieprofessionals. Ze startte haar carrière vanuit
haar studie Journalistiek (HBO) en Beleids- en Organisatiewetenschappen (WO). Daar
studeerde ze af op het onderwerp communicatiemanagement. Carola was lid van de Raad
van Toezicht van Delft Marketing tot eind 2010, een stadspromotie-organisatie van de stad
Delft.
Marinus Hom, ik ben lid van Delfia Batavorum sinds 1995, het enthousiasme van Max van
Noort heeft me getriggerd om lid te worden van deze vereniging.
Ik ben een geboren en getogen Delftenaar en zeer gehecht aan het Delftse.
Ik ben al 40 jaar werkzaam aan de TU Delft, bij het Reactor Instituut en loop tegen mijn
pensioen.
Ik heb geen financiële achtergrond, maar ben wel altijd betrokken bij financiële zaken; van
penningmeester bij een sportvereniging tot financiële commissie van de OR van de TU Delft.
Mijn activiteiten op sportief gebied worden helaas wat minder, maar voorts ben ik een
enthousiast hobbykok en momenteel bestuurslid van een kookclub.
Nu ik wat meer vrije tijd krijg, wil ik graag een figuurlijk steentje bij dragen aan en genieten
van de interessante bezigheden van Delfia Batavorum.
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