DELFIA BATAVORUM

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, gehouden op donderdag 16
mei 2013 om 20:00 uur in de vergaderzaal van de RABO-bank, Buitenhofdreef hoek Reinier
de Graafweg, te Delft.
Bericht van verhindering werd ontvangen van het erelid de heer Aalbers, de leden Mw. van
Kan, Mw. Antoinette Kok, de heer en mevrouw Ploegmakers – Talens, Mw. Jansen (Van der
Kamlaan), de heren Joost Naaborg en Louis Bracco Gartner;
Mede aanwezig: de heer Karl Flieger (DoZ)
1.
Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering, en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ondanks het
slechte weer, is toch de “harde kern” weer in groten getale aanwezig. Ook een welkom aan
de ereleden, de dragers van de J.W. Blokpenning, en de genomineerden voor de Le
Comteprijs. De Publieksprijs wordt uitgereikt door de heer Karl Flieger van DoZ.
2.
Le Comteprijs; Rapportage door Ir. Gert Jan van der Harst, secretaris van de Commissie voor
de Le Comte-prijs; Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de Le Comteprijs 2012;
uitreiking oorkondes aan de overige genomineerden; Bekendmaking van de winnaar van de
Publieksprijs, uitgeloofd door Delft op Zondag.
De heer Gert Jan van der Harst licht de vijf nominaties toe.
Vervolgens spreekt de secretaris de Laudatio uit. Daaruit blijkt dat de Le Comteprijs 2012 is
toegekend aan de stichting De Witte Roos. De overige genomineerden ontvangen eveneens
een oorkonde en een bloemenhulde.
Vervolgens reikt de voorzitter het Delfts Blauwe bord en de oorkonde uit aan de heer
Deelstra, voorzitter van de stichting De Witte Roos.
Daarna volgen de overige genomineerden.
De publieksprijs wordt namens Rodi Media DoZ uitgereikt door de heer Karl Flieger. De
winnaar blijkt ook hier de stichting De Witte Roos. De heer Flieger reikt de prijs uit.
Schorsing.
3.
Mededelingen.
De voorzitter heeft de volgende mededelingen:
a. In afwijking van de agenda stelt de voorzitter een extra agendapunt voor: de benoeming
van een erelid, en wel voor Greetje van Walsum. Hij licht dit voorstel toe. Zo memoreert hij
haar inzet voor de oprichting van de stichting Geschiedschrijving Delft, en de bijbehorende
jacht op subsidies. Na haar voorzitterschap heeft zij ook een belangrijke bijdrage geleverd
aan de tot standkoming van de Canon van Delft. De vergadering stemt bij acclamatie in met
deze benoeming. Greetje bedankt vervolgens hartelijk voor dit eerbewijs.

b. Aanvulling: bij benoeming nieuw bestuurslid moet gevoegd worden een herbenoeming
van een bestuurslid; de vergadering gaat daarmee akkoord;
c. Boekentafel bij de lezingen: dat doen we niet meer vanwege het gesjouw met de boeken;
dat gaat nu via de website. Dat geldt ook voor het jaarboek.
d. De stichting Geschiedschrijving Delft: Willem Merens meldt de bijeenkomst op a.s.
woensdag: de leden worden uitgenodigd om bij die bijeenkomst aanwezig te zijn woensdag
22 mei, 16:30 IHE, Westvest. Straks even opgeven bij Nannette Verschoor.
e. Planning lezingen en excursies: zie de nieuwsbrief; er volgt binnenkort een lezing over de
Witte Roos. De voorzitter adviseert wel om vlak voor een lezing nog even de website te
raadplegen om kennis te nemen van de laatste gegevens.
f. Email-adressen: graag opgeven aan de penningmeester; dit spaart kosten;
g. Excursies: er zijn nog plaatsen beschikbaar, zie de nieuwsbrief. Aanmelden via de website.
h. Erfgoedhuis Zuid Holland verzoekt om te vernemen of er leden zijn die meer weten van de
geschiedenis van Schie en Vliet; graag melden bij de secretaris.
i. Carola meldt nog een en ander over de follow up van het onderzoek dat in de ALV van
vorig jaar werd gepresenteerd. Inmiddels zitten wij op Twitter (56 volgers!): het blijkt te
werken, zoals dit jaar bij de publieksprijs is gebleken. Verder onderzoeken we nu het
ontwikkelen van gezinswandelingen op zondagmiddag. Ook werken we verder aan de
ontwikkeling van de prijs voor de eindexamenkandidaten van de Delftse colleges. We zijn
daarnaast nog bezig met het openstellen van de lezingen voor niet-leden. Reacties blijven
zeer welkom.
4.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2012.
Conform.
5.
Presentatie van de Commissie Behoud Stadsschoon.
Janny van der Jagt geeft een overzicht van de zaken die op dit moment spelen.
Uitgaande van de missie van de commissie vindt overleg met de gemeente plaats. Dit
overleg heeft zich in de afgelopen jaren gelukkig positief ontwikkeld. Er zijn goede contacten
met de stadsbouwmeester. Er is verder samenwerking met de diverse belangenverenigingen
in de binnenstad.
Belangrijke ontwikkelingen: de aanwijzingen tot beschermd stadsgezicht, en het nieuwe
bestemmingsplan voor de binnenstad.
Bezwaren zijn ingediend tegen de plannen voor de Kapelsebrug, de Sint Sebastiaansbrug (te
hoog en te breed), het jaagbruggetje aan de Schie, de balkons aan de Nickersteeg. In de
laatste twee gevallen kregen we duidelijk voet aan de grond.

Verder was er intensief overleg over het terrasbeleid in de binnenstad, en over de
terrasboten-zones: die zullen worden opgenomen in het bestemmingsplan binnenstad. Een
succes.
Ook de Gasthuisplaats was een punt van zorg. Zolang de spoorzone nog in ontwikkeling is,
zal dit parkeerplaats blijven.
Een actueel punt van bezwaar is de kritiek die de commissie heeft geuit op de vormgeving
van het Bolwerk met de drie bruggen en de inrichting van de openbare ruimte tussen
Spoorzone en de oude stad, zoals dat nu is vastgelegd in het plan van de architect Busquets.
De commissie houdt zich aanbevolen voor opmerkingen van de leden.
6.
Financieel verslag over 2012;
Marinus Hom licht het financiëel verslag toe. Door enkele opmerkingen zijn er toch nog een
paar foutjes aan het licht gekomen. Die zijn hersteld, en worden nog toegelicht.
Er blijken geen vragen te zijn. De voorzitter van de kascommissie, Huib van Walsum, draagt
het verslag van de kascommissie voor. Daarin worden de risico’s die de vereniging loopt, en
het voorzichtige uitgavenbeleid besproken. Ook de omvang van het eigen vermogen komt
aan de orde. De commissie adviseert tot décharge en goedkeuring, en spreekt waardering
uit voor de vlekkeloze overdracht van de financiële verantwoordelijkheid van oude naar
nieuwe penningmeester.
7.
Vaststelling van de begroting 2013.
De penningmeester licht de begroting 2013 toe. De verhoging van de zaalhuur leidde tot te
nemen maatregelen. De omvang van het eigen vermogen is nader bepaald op 50 tot 75 %
van de jaarlijkse uitgaven. Het terugbrengen van portokosten is ook een punt van aandacht.
Wel verwachten we dat over twee á drie jaar opnieuw een contributieverhoging nodig zal
zijn.
De begroting wordt vervolgens vastgesteld.
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.
De voorzitter bedankt de scheidende voorzitter, Huib van Walsum, voor zijn werk, en
onderstreept dit met een flesje wijn. Maarten Jonquière wordt vervolgens benoemd als
nieuw lid van de kascommissie.
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,- .
Conform.
10.
Benoeming van een bestuurslid: Elke Olsder heeft besloten om terug te treden als
bestuurslid. Het bestuur stelt voor om in deze vacature te voorzien door benoeming van
mevrouw Margriet van Bebber.
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld.

Bij acclamatie wordt Margriet van Bebber als lid van het bestuur benoemd.
Vervolgens spreekt de voorzitter het scheidende bestuurslid Elke Olsder toe.
Hij memoreert de overdracht van de bibliotheek van Delfia Batavorum aan DOK, die door
Elke is begeleid. De boeken waren steeds haar grote zorg. Elke heeft gelukkig toegezegd nog
een tijdje te willen bemiddelen bij aan- en verkoop van boeken. Daarnaast nam Elke de
verantwoordelijkheid voor de lezingen over van Greetje. Dat daarvoor steeds grote
belangstelling bestond en bestaat, is mede aan haar te danken. Zij werkte met een
aanstekelijk enthousiasme in ons bestuur, niet alleen aan de lezingen, maar ook aan het
bestuurswerk als geheel. Daarvoor past heel veel dank.
Herbenoeming van Janny van der Jagt voor een tweede termijn: deze vindt bij acclamatie
plaats.
11.
Aanbieding van het Jaarboek 2012 en de Canon van Delft; Ria van der Meer geeft een
presentatie over de Canon van Delft. Na afloop van de vergadering zijn het Jaarboek en de
Canon beschikbaar voor de leden.
Ria van der Meer licht de tot standkoming van de Canon van Delft toe. Zij refereert aan een
discussiebijeenkomst in 2008, die de start vormde van dit werk. Uiteindelijk is in
samenwerking met Erfgoed Delf deze canon tot stand gekomen. De keuze van de vijftig
onderwerpen/vensters was één van de belangrijkste discussies binnen de commissie. Ook de
limiet van 500 woorden die voor de schrijvers gold, was een lastige. Na een uiteenzetting
over de tot stand koming presenteert zij vervolgens vier vensters.
Tenslotte geeft Wilma van Giersbergen een overzicht van de tot stand koming van het
jaarboek, de Canon, en de bemoeienis van de redactiecommissie en de beeldredactie in dat
verband. Een werkproces van jaren wordt door haar nog eens toegelicht. De voorzitter
bedankt vervolgens allen die zich voor dit schitterende resultaat hebben ingezet.
De voorzitter meldt dat er nog 20 vrijwilligers gezocht worden voor de verspreiding. Zij
kunnen zich melden na afloop van de vergadering.
12.
Rondvraag.
Het erelid Van Loef vraagt of het onderwerp spoorzone een keer aan de orde kan komen.
Gewezen wordt op de voorlichtingsbijeenkomst begin juni in Delft Bouwt. Maar als er een
gat valt in de informatie zullen wij daar zeker op inspringen.
De voorzitter dankt tenslotte de Rabobank voor de genoten gastvrijheid, en sluit de
vergadering.

DeBaALV16052013verslag

