St. Geschiedschrijving Delft
Kanaalweg 10
2628 EC Delft
info@geschiedschrijvingdelft.nl
www.geschiedschrijvingdelft.nl

Beleidsplan en beloningsbeleid

Als eerste taak heeft de stichting op zich genomen de uitgave van een geschiedwerk over de
geschiedenis van Delft te realiseren, wetenschappelijk verantwoord en bestemd voor het grote
publiek. De publicatie hiervan is voorzien voor eind 2015 en gestreefd wordt naar een uitgave in
twee delen met een oplage van 3000.
De stichting heeft een redactie in het leven geroepen, bestaande uit Dr Gerrit Verhoeven en Dr
Ingrid van der Vlis die inmiddels met haar werkzaamheden is begonnen. Op 22 mei 2013 is het
project in Delft ten overstaan van betrokkenen uit de kring van de subsidiegevers, sponsoren en
particuliere ondersteuners publiekelijk van start gegaan in een bijenkomst in het gebouw van IHEUnesco bij welke gelegenheid de Delftse Wethouder van Cultuur de nieuw gecreëerde website heeft
gelanceerd.
Voor de opzet van het geschiedproject is ter hoogte van € 250.000,- een begroting ontworpen van de
kosten van met name het schrijfwerk en het te gebruiken beeldmateriaal, aan de hand waarvan
financiële ondersteuning is gevraagd, allereerst van de gemeente Delft en daarna van culturele
fondsen, instellingen en bedrijven en particulieren, o.a. leden van de historische vereniging Delfia
Batavorum die de stichting voor de beoogde publicatie in het leven heeft geroepen. De gemeente
Delft voorzag de stichting van een startsubsidie van € 50.000,- waarna tot dusverre via de andere
genoemde kanalen ca € 150.000,- mocht worden ontvangen. Bij deze begroting is er van uitgegaan
dat de begin 2014 te selecteren uitgever geen aanspraak op vergoeding van de kosten van de
uitgave zelf zal maken . De gemeente Delft ondersteunt de totstandkoming ook in immateriële zin via
beschikbaarstelling van medewerkers en archieven van Erfgoed Delft. Met de fondsenwerving wordt
de komende jaren verder voortgegaan teneinde de beoogde dekking van de kostenbegroting rond te
krijgen.
De stichting heeft om in brede kring de waarde en het belang van het project te illustreren en te
ondersteunen een Comité van Aanbeveling gevormd, bestaande uit de Burgemeester van Delft, de
voorzitters van TUDelft en van TNO , de Dijkgraaf van Hoogheemraadschap Delfland en de directies
van de Delftse bedrijven DSM-Gist, Porceleyne Fles en Festo.
Via publicaties, zoals in de Delftse pers, voordrachten voor groepen geïnteresseerden, zoals bij het
onderwijs en bedrijven en instellingen en de verzorging van exposities wordt de aandacht de
komende jaren op het project verbreid.

Beloningsbeleid
De Stichting Geschiedschrijving Delft heeft geen bezoldigde medewerkers in dienst. Vergoedingen
aan bestuurders bestaan slechts daar waar het gemaakte onkosten betreft. De honoraria van de
schrijvers zijn contractueel vastgelegd en worden in de jaarrekening verantwoord.

