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A. Introductie: de Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft.
B. Verslag over Bestuursactiviteiten 2017.
C. Overzicht bijdragen/ sponsoring over 2017.
======

A. Introductie: de Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft
Op 16 december 2015 is de Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft (EMD)
opgericht door samenvoeging van twee bestaande stichtingen, opgericht in de
negentiger jaren: de Stichting Steunfonds Mijnbouwkundige Vereeniging en de
Stichting Cultureel Erfgoed Aardwetenschappen.
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de totstandkoming hiervan.
1) De Stichting Steunfonds Mijnbouwkundige Vereeniging
Intro: De Mijnbouwkundige Vereeniging en ‘Het Noorden’/ Jan Garos
De voorgeschiedenis van deze stichting gaat terug tot de zestiger jaren, wanneer na het
overlijden van Jan Garos grote veranderingen plaats vinden in de relatie tussen ‘Het
Noorden’ en de Mijnbouwkundige Vereeniging (‘MV’). De band tussen Jan Garos, eigenaar
van café ‘Het Noorden’, dateert al uit de dertiger jaren, wanneer mijnbouwstudenten,
waarvan de ouders in Nederlands Oost-Indië werkzaam waren, bij Jan en Fiep Garos een
tweede thuis vinden.
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In 1933 ging het mijnbouwerscentrum ‘Het Noorden’ een vastere vorm aannemen en
werd er besloten om een mijnbouwers-tafel te laten maken, compleet met het voor
mijnbouwers traditionele ‘Schlägel und Eisen’. De woensdagavond werd de vaste avond
voor mijnbouwers om ‘Het Noorden’ te bezoeken. In de oorlog werd de band van de MV
met ‘Het Noorden’ verder versterkt doordat zowel Jan Garos en veel
mijnbouwstudenten het ondergrondse verzet ondersteunden.
Begin 60-er jaren werd Jan ernstig ziek en sloot ‘Het Noorden’ haar deuren. Alleen de
vaste woensdag avond voor de mijnbouwers bleef gehandhaafd, waarbij het MV-bestuur
achter de tap stond. Op 12 september 1964 overleed Jan. Na zijn overlijden kwam de
waarschijnlijke verkoop van het café, door de familie Garos, ter sprake.
De mijnbouwers zagen de mogelijkheid van een definitieve sluiting van ‘Het Noorden’
aankomen en er werden vele plannen gemaakt om, indien mogelijk, ‘Het Noorden’ voor
de mijnbouwers te behouden. Helaas was het niet mogelijk om alleen ‘Het Noorde’n te
kopen, maar moest tegelijkertijd de rest van de panden aan het Noordeinde en de Kolk
gekocht worden, hetgeen een te groot financieel risico voor de MV was. Uiteindelijk
werd het gehele pand verkocht aan de Delftsche Studenten Gemeenschap (‘DSG’),
onderdeel van het Delftsch Studenten Corps (‘DSC’) waarna de MV de café ruimte kon
huren.
1968: Oprichting Steunfonds Het Noorden’
Om het risico van exploitatie tekorten af te dekken werd op initiatief van de MV en het
dispuut ‘Iam Repleator Gario’ het besluit genomen om een ‘Steunfonds Het Noorden’
op te richten. Dit gebeurde op 2 april 1968 door de heren Duparc, De Wijs, Heertjes, Van
Arkel en het toenmalige MV-bestuur. Door alumni werd fl. 2918,- bijeengebracht waarbij
nog fl. 785,- werd toegevoegd, zijnde het batig saldo van het zgn. ‘plaquettefonds’ (pot
opgezet t.b.v. het verzorgen van een plaquette op het graf van Jan Garos).
Gedurende de volgende 25 jaar ontwikkelde het Steunfonds Het Noorden zich
langzamerhand tot een ‘Steunfonds Mijnbouwkundige Vereeniging’ met als doel de MV
en ‘Het Noorden’ te ondersteunen bij (financiële) calamiteiten. Het vermogen van het
fonds groeit aanzienlijk door particuliere bijdragen van prof. De Wijs en prof. Heerema.
Ook wordt, op initiatief van de heer Dalmijn het positieve saldo van het MV Lustrum
1972 in het fonds gestort.
Het fonds heeft gedurende die tijd nog geen wettelijke status en in 1992 wordt door de
heren Heerema, de Wijs, Duparc, Dalmijn en De Ruiter besloten om de ‘Stichting
Steunfonds Mijnbouwkundige Vereeniging’ op te richten. Dit gebeurt op 6 februari
1995. De doelstelling van de stichting is in grote lijnen onveranderd gebleven over de
jaren, te weten het bieden van ondersteuning in de breedste betekenis van:
-Het bevorderen en bestendigen van het functioneren van de Mijnbouwkundige
Vereeniging.
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-Het (mede) instandhouden van het Sociëteitscafé’ ‘Het Noorden’.

2) De Stichting Cultureel Erfgoed Aardwetenschappen.
Intro: Overlijden prof. De Wijs
Na het overlijden van prof. De Wijs, op 4 juni 1997, maakte de familie de Wijs bekend
dat prof. De Wijs bepaald had dat een aanzienlijk bedrag uit zijn nalatenschap
beschikbaar gesteld zou worden voor een bijdrage aan het Steunfonds
Mijnbouwkundige Vereeniging, of een ander doel ter ondersteuning van de opleiding tot
mijningenieur. Omdat het steunfonds geen zgn. ‘ANBI1’-status had, zou er ca 60%
schenkbelasting betaald moeten worden.
1998: Oprichting Cultureel Erfgoed Aardwetenschappen
Om dit te vermijden is toen op 20 januari 1998 een nieuwe stichting opgericht, de
Stichting Cultureel Erfgoed Aardwetenschappen, met als doelstelling:
-Bekendheid te geven aan het algemene Nederlandse publiek omtrent het historisch,
cultureel, wetenschappelijk en educatief erfgoed van alle aspecten van de
Aardwetenschappen.
-Het instandhouden van dit erfgoed.
Gedurende het bestaan van de stichting zijn o.a. financiële bijdragen verstrekt aan zaken
als: Culturele excursie, Culturele rally, diverse uit te geven naslagwerken, etc.

3) (Oprichting) Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft
Voorafgaande aan de oprichting van de Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft werd op
17 oktober 2014 door de heren Heerema, Dalmijn, en De Ruiter, bestuursleden van
beide stichtingen, besloten voorbereidingen te treffen om de stichtingen op te heffen en
één nieuwe stichting op te richten, met een grotendeels verjongd bestuur.
Deze Stichting is sinds 16 december 2015 de Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde
Delft (‘EMD’) en is dus, zoals hierboven nader beschreven, ontstaan door het samengaan
van twee voorgaande stichtingen, de stichting Steunfonds Mijnbouwkundige
Vereeniging (uit 1995) en de Stichting Cultureel Erfgoed Aardwetenschappen (uit
1998).

1

Algemeen Nut Beogende Instelling.
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De Stichting EMD wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een zgn. (culturele)
Algemeen Nut Beogende Instelling (‘C-ANBI’), waardoor giften aan de stichting voor een
speciaal fiscaal vriendelijk schenkingstarief in aanmerking komen.
De doelstellingen van de Stichting luiden als volgt:
‘-het geven van bekendheid van het historisch, cultureel, wetenschappelijk en
educatief erfgoed van aspecten van de Mijnbouwkunde en de (Nederlandse)
(technische) Aardwetenschappen, alsmede het instandhouden van dit erfgoed en het
verspreiden van kennis op het vlak van de Mijnbouwkunde en de (technische)
Aardwetenschappen;
-het bevorderen van het historisch, cultureel, wetenschappelijk en educatief besef, de
kennis, en het welzijn van de studenten aan en ex-studenten/alumni van de opleiding
‘Applied Earth Science’ (v/h ‘Mijnbouwkunde’ , ‘Mijnbouwkunde en
Petroleumwinning’, respectievelijk ‘Technische Aardwetenschappen’) aan de
Technische Universiteit Delft als groep, met al hetgeen daartoe gerekend kan worden,
alles in de ruimste zin van het woord.’
Daarbij is aangesloten bij de doelstellingen van de twee voorgaande stichtingen, met een
kleine actualisatie voor wat betreft o.a. de naamgeving van de faculteit en opleiding.
Activiteiten
De Stichting EMD tracht haar doelen te bereiken, zelfstandig of in samenwerking met
anderen, door:
‘-het opzetten en het begeleiden van activiteiten, het houden van lezingen, het
organiseren van tentoonstellingen, het bevorderen van (inter-)nationale contacten
en de acquisitie van goederen (waaronder kunst en/of naslagwerken en/of
archiefmaterialen) welke passen binnen de in het eerste lid vermelde doelstelling;
-het bevorderen en bestendigen van het functioneren van de Mijnbouwkundige
Vereeniging, zoals in 1892 opgericht en sindsdien gevestigd te Delft;
-het (mede) in stand houden van het gebouw uit de 17e eeuw en de mijnbouwkundige
sociëteit ‘Het Noorden’, gevestigd in het pand Noordeinde 2/Kolk 2 te Delft;
-het bevorderen van het behoud van het Nederlands historisch, cultureel,
wetenschappelijk en educatief (geologisch en mineralogisch) erfgoed.
-het onderhouden en bevorderen van contacten met overheidsinstanties,
instellingen/organisaties (waaronder (beroeps-)verenigingen en stichtingen),
bedrijven en personen, welke voor het doel van de stichting nuttig of nodig zijn;
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-het in eigendom verwerven en beheren van zaken uitsluitend ten behoeve van het
volvoeren van de in het eerste lid vermelde doelstelling;
-het aanwenden van alle andere zinvolle middelen die tot het gestelde doel kunnen
leiden.’
Inkomsten, beheer en besteding van de middelen
De Stichting EMD heeft - zoals het een stichting betaamd - geen winstoogmerk; de met
haar activiteiten behaalde inkomsten (via o.m. externe giften) komen geheel ten goede
aan de doelstellingen. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies, donaties,
verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift en alle overige (bijv.: rente)inkomsten en baten.
Voor het genereren van benodigde inkomsten valt te denken aan het aanschrijven van
(andere) fondsen, persoonlijke werving bij alumni, bedrijven en (andere) particuliere
gevers. Uiteraard is iedere toezegging aan de Stichting welkom:
Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde, Delft: IBAN: NL34 INGB 0007 0022 26.
De geldmiddelen van de stichting zijn ten eerste bedoeld als reservering, bijvoorbeeld
voor het geval van grote calamiteiten of voor bekostiging van eventueel noodzakelijke of zo mogelijk: alternatieve - behuizing van de Mijnbouwkundige Vereeniging of - meer
in het bijzonder - het culturele erfgoed de mijnbouwkundige sociëteit ‘Het Noorden’.
De overige beschikbare gelden hebben tot doel het ondersteunen van conform de
doelstellingen van de stichting daarvoor in aanmerking komende (historische, culturele,
wetenschappelijke en/of educatieve) projecten en ter dekking van noodzakelijke
bestedingen, één en ander naar inzicht van het bestuur te bepalen en vast te leggen.
Bestuur
Het Bestuur van de Stichting EMD bepaalt jaarlijks de hoogte van de in ieder jaar te
besteden middelen, waarbij het lange termijnperspectief van de Stichting in het oog
wordt gehouden. Daarnaast is het bestuur actief in het beoordelen van ontvangen
sponsorverzoeken en het vinden van de benodigde financiering(-en).
Het bestuur bestond bij haar oprichting uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

- Dr. ir. R. Chaigneau
- Drs. ir. D. Drenth
- Ir. J.J. de Ruiter
- Dhr. T. A. Chorus

Het Secretariaat is gevestigd op de Kattendijk 163, 2831AD Gouderak, tel. 06-17798107.
====
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B. Verslag over Bestuursactiviteiten 2017
#

Datum

1

10-05-2017

2

2017

3

2017

Onderwerp

Toelichting

Vijfde
Bestuursvergadering

Algemene bestuurszaken.
Doornemen actiepunten.
Bespreking binnengekomen stukken/
ontvangen aanvragen.
Terugkoppeling inzake toegezegde sponsoring.
Financieel overzicht/ status begroting.
Bespreking nieuwe Activiteiten/
sponsormogelijkheden.
Contacten MV Bestuur.
Vergaderschema.
Groot aantal bijeenkomsten (en interne en
externe communicatie) van de
Redactiecommissie gedurende 2017.
Diverse interne en externe afspraken/ acties en
gesprekken, overleggen, communicatie
gedurende het bestuursjaar.

Heruitgave
herdenkingsboekje
‘Het Noorden’
Diverse

C. Overzicht bijdragen/ sponsoring over 2017
#

Datum

Onderwerp

Toelichting

Jaarboek MV
Communicatie

Sponsorship 78e Jaarboek MV.
Artikel in het 78e Jaarboek van de MV inzake de
Stichting EMD.
Heruitgave van het herdenkingsboekje ‘Het
Noorden’ ter gelegenheid van 50 jaar
‘beheerdersschap’ van de MV, inclusief ‘update
over de afgelopen 25+ jaar.
Aanschaf/ Sponsoring voor het aanbrengen
van een Automatische Externe Defibrillator,
met kast, in ‘Het Noorden’

1
2

2017
2017

3

24-11-2017

Heruitgave
herdenkingsboekje
‘Het Noorden’

4

06-10-2017

AED in ‘Het Noorden’

Glück Auf!
Duco Drenth
Secretaris
Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft

====
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Bijlage
In 2017 heeft het EMD o.a. budget beschikbaar gesteld voor en intensief meegewerkt
aan de (her-)uitgifte van een gedenkboekje (uit 1981, resp. 1972) over ‘Het Noorden’.

Het bestaande boekje.

Het her-uitgegeven ‘boekje’.
Het boek is te bestellen bij de Penningmeester van de Mijnbouwkundige Vereeniging.

===
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