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JAARVERSLAG
Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft
(‘Stichting’)
2020
Inhoud van dit Jaarverslag:
A. Introductie: de Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft.
B. Verslag over Bestuursactiviteiten 2020.
C. Overzicht bijdragen/ sponsoring over 2020.
======

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.
Zie voor een uitgebreidere toelichting de Jaarverslagen over 2015/-16 en 2017.

GLÜCK AUF!

https://mv.tudelft.nl/erfgoed-mijnbouwkunde-delft/
Culturele ANBI-status verleend. KvK nr. 64762467.
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1) Samenvatting
De Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft (‘EMD’) is in 2015 ontstaan door het
samengaan van twee voorgaande stichtingen, te weten de stichting Steunfonds
Mijnbouwkundige Vereeniging (uit 1995) en de stichting Cultureel Erfgoed
Aardwetenschappen (uit 1998) en is door de Belastingdienst aangemerkt als een zgn.
(culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (‘C-ANBI’).
De Stichting beoogt het eren en bevorderen 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…’

De Stichting tracht haar doelen te bereiken door, onder meer:
‘-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 te Delft…;’
Mocht u hiervoor een bijdrage over hebben dan is dat uiteraard zeer welkom!

GLÜCK AUF!

https://mv.tudelft.nl/erfgoed-mijnbouwkunde-delft/
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2) 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;
-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.’
3) Inkomsten, beheer en besteding van de middelen

De Stichting EMD heeft - zoals het een stichting betaamd - géén 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.

GLÜCK AUF!

https://mv.tudelft.nl/erfgoed-mijnbouwkunde-delft/
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4) 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 tijdens dit jaar uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

- Dr. ir. R. Chaigneau
- Drs. ir. D. Drenth
- Ir. J.J. de Ruiter
- Dhr. S. Mossel

Het Secretariaat is gevestigd op de Kattendijk 163, 2831AD Gouderak, tel. 06-17798107.

B. Verslag over Bestuursactiviteiten 2020
Het jaar 2020 werd voornamelijk gekenmerkt door de effecten van de wereldwijde
‘Corona- pandemie: COVID-19. Dit heeft een groot gevolg gehad op alle
maatschappelijke activiteiten in en buiten Nederland, o.a. ook die in verband houdend
met de Technische Universiteit, de Mijnbouwkundige Vereeniging (MV) en ‘Het
Noorden’.
Een belangrijk hoogtepunt kon nog net plaatsvinden voor de nationale ‘lockdown’ van
kracht werd: de onthulling, als onderdeel van het 11e Halflustrum van de MV, van een
fraai Kunstwerk bij het nieuwe gebouw op de TU Delft Campus op 24 februari (zie o.a.
foto’s hieronder en: https://mv.tudelft.nl/mv-kunstwerk/), genaamd: ‘Soft Layer’.
Begin maart 2020 werd door het College van Bestuur (CvB) van de TU Delft
bekendgemaakt dat het pand Mijnbouwstraat definitief verkocht is, per 1 januari 2022
(https://www.delta.tudelft.nl/article/mijnbouw-verkocht-science-centre-verhuist).
Hierdoor dient het gehele pand ontruimt te worden (ook bijv. het MineralogischGeologisch Museum), en zal het voor geïnteresseerden veel minder makkelijk te
bezoeken zijn - zo niet onmogelijk worden -, of om bijv. aldaar nog enige evenementen te
organiseren. Het Bestuur EMD betreurt deze stap van het CvB ten zeerste.
De uitgaven van een WWII herdenkingsboek kon op 5 mei kon gelukkig wel (al was het:
virtueel) doorgang vinden - met steun vanuit het EMD en de faculteit CiTG, één en ander
ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, en gericht op de 21 omgekomen personen zoals
die staan vermeld op het Gedenkraam in de oude faculteit Mijnbouwkunde (‘het Raam’).
Een nieuwe Gedenksteen, bij het nieuwe faculteitsgebouw, was reeds in april geplaatst.
Met daarop alle 21 namen van de omgekomen Mijnbouwers, en rechtsonder een QRcode die leidt naar het herdenkingsboek.

GLÜCK AUF!

https://mv.tudelft.nl/erfgoed-mijnbouwkunde-delft/
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Het boek ’21 Namen, 21 Gezichten’ is virtueel uitgegeven en beschikbaar via bovenstaande QRcode. Rechts het ‘Raam’ in het oude faculteitsgebouw.

Vergaderingen van het EMD-bestuur konden vanaf eind februari 2020 niet meer fysiek
plaatsvinden. Een virtuele vergadering kon echter worden gehouden op 27 mei, waarin
m.n. lopende zaken zijn besproken (o.a. goedkeuring financieel jaarverslag 2019,
terugkoppeling aantal projecten, update verkoop pand Mijnbouwstraat 120.).
In een korte tussenperiode gedurende de zomermaanden was het leven weer enigszins
‘geopend’. Zodoende kon het bestuur op 8 juli een (interne) informele bijeenkomst
houden. Een (informeel) overleg met het MV-bestuur kon helaas niet doorgaan dit jaar.
In samenwerking met de MV is dit jaar een officiële website van de Stichting EMD
opgesteld: https://mv.tudelft.nl/erfgoed-mijnbouwkunde-delft/ .
Vermeldenswaard is ook de bijdrage die kon worden toegezegd aan de eerste ‘Virtuele
Barbararede’ (met ook een eerste virtuele Barbarborrel) op 4 december 2020, hetgeen
gezien het groot aantal deelnemer (70+), ook vanuit het buitenland, een groot succes
was.
Bij gebrek aan (nieuwe) sponsormogelijkheden is het jaar 2020 verder rustig verlopen,
en is geen tweede bestuursvergadering belegd. Slechts één normale (fysieke)
Barbaraborrel kon worden gehouden, in oktober, en niet in café ‘Het Noorden’, maar in
‘De Schaapskooi’ i.v.m. stikte maatregelen van het RIVM.
Op moment van samenstellen van dit jaarverslag (april 2021) ziet het er naar uit dat er
op zijn vroegst pas vanaf juli 2021 weer evenementen en grotere bijeenkomsten
mogelijk zullen zijn. Uiteraard zal het bestuur i.s.m. betrokken partijen daar op inspelen
en openstaan voor eventuele verzoeken voor bijdrage vanuit de Stichting EMD.
Overzicht bestuursactiviteiten:

GLÜCK AUF!
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Onderwerp

Toelichting

1

#

Datum
27-05-2020

Negende
Bestuursvergadering

2

Geheel 2020

Diverse

Algemene bestuurszaken.
Doornemen actiepunten.
Binnengekomen stukken/ ontvangen
aanvragen.
Terugkoppeling inzake toegezegde sponsoring.
Financieel overzicht/ status begroting.
Update Activiteiten.
Nieuwe Sponsorinkomsten.
Vergaderschema.
(Beperkt aantal!) Diverse interne en externe
afspraken/ acties en gesprekken, overleggen,
communicatie gedurende het bestuursjaar.

2 Overzicht bijdragen/ sponsoring / activiteiten over 2020
#

Datum

Onderwerp

Toelichting

Onthulling
Kunstwerk bij
afdeling GSE/ CiTG
Communicatie

Bijdrage aan ‘Kunstwerk Mijnbouwkunde’ en
bijhorend boekje ‘Soft Layer’.

1

24-02-2020

2

27-02-2020

3

12- 15 maart
2020

BSc-excursie

4

04-05-2020

5

04-05-2020

6

04-12-2020

Plaatsing van een
nieuwe Gedenkzuil
bij afdeling AES/
CiTG
Publicatie
gedenkboek over de
2e Wereldoorlog en
de Faculteit
Mijnbouwkunde
Virtuele Barbararede

Artikel in het 80e Jaarboek van de MV inzake de
Stichting EMD.
4-daagse MV BSc-excursie naar München.
NB: activiteit moest helaas vanwege ‘Corona’
worden gecanceld.
Aanwezigheid en kranslegging. Bij de
Gedenkzuil hoort een gedenkboek (zie
hieronder).
Bijdrage aan boek ‘21 Namen, 21 Gezichten’, ter
herdenking 75 jaar bevrijding en slachtoffers
Mijnbouwkunde in WWII (‘Het Raam’).
Bijdrage aan extra kosten organisatie van
virtuele Barbarede en Barbaraborrel (per
video-stream).

Glück Auf!
Duco Drenth
Secretaris
Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde Delft

GLÜCK AUF!

https://mv.tudelft.nl/erfgoed-mijnbouwkunde-delft/
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Bijlage
Dit jaar heeft het EMD o.a. budget beschikbaar gesteld aan het nieuw Kunstwerk bij de
afdeling Geoscience & Engineeering/ Technische Aardwetenschappen/ Applied Earth
Sciences bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.
Ook is een herdenkingsboek uitgegeven ter herdenking aan de 21 personen van de
faculteit Mijnbouwkunde die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in het verzet
en door geweld, samengesteld in het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding op
5 mei 2020.

===

GLÜCK AUF!

https://mv.tudelft.nl/erfgoed-mijnbouwkunde-delft/
Culturele ANBI-status verleend. KvK nr. 64762467.

7

