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Delft is een bijzondere stad met een bijzondere geschiedenis. De stad draagt prachtige verhalen met
zich mee, van bekende en onbekende mensen. Boeiende verhalen van een eeuwenoude stad. Op
veel plekken in Delft is nog het tastbare bewijs te vinden van deze prachtige historie.
De Stichting Geschiedschrijving Delft gaat de geschiedenis van Delft vastleggen in een bijzondere
productie. Een tweedelig standaardwerk, dat geschreven wordt door de historici Dr Gerrit Verhoeven
en Dr Ingrid van der Vlis, dat prachtig vormgegeven wordt, en voor iedereen toegankelijk is. Dat is,
gek genoeg, niet eerder op deze manier gebeurd. Een gemis voor velen, waar wij graag werk van
gaan maken. Wij weten dat u geïnteresseerd bent in ons project. Daarom doen wij een beroep op uw
steun, want het project vraagt natuurlijk een forse investering, in totaal € 250.000,-. Het is goed om te
weten dat de gemeente Delft dit initiatief steunt met een eenmalige bijdrage van € 50.000,- .
Ook bedrijven en fondsen, zoals de Rabo-bank, de Van der Mandelestichting, de Frans
Mortelmansstichting en de stichting Het Meisjeshuis dragen bij. Maar er is meer nodig.
Financiële steun
U kunt uw financiële steun op verschillende manieren verlenen aan ons project. De mogelijkheden
zijn:
a. Een eenmalige schenking door overmaking van een bedrag naar keuze op bankrekening
nr. 107398540 t.n.v. de stichting Geschiedschrijving Delft
b. Een periodieke schenking van € 500,- per jaar voor vijf jaar via een schenkingsakte
c. Door deelname aan de “Compagnie van Delft”.
Voor deze deelname moet u twee dingen doen:
1. Het verstrekken van een vijfjarige lening aan de stichting ad € 5.000,- tegen 6 % rente;
2. Vervolgens schenkt u uit vrijgevigheid de vijf jaarlijkse aflossingen ad € 1.000,- van die
lening via een notariële acte aan de stichting.
Let wel, bij al deze varianten zijn de schenkingen fiscaal aftrekbaar. De Geefwet maakt extra fiscale
aftrek mogelijk (factor 1,25), maar dat geldt alleen voor de periode 2012 t/m 2016. De notariële kosten
zijn voor rekening van de stichting.
Meer informatie over ons project, over deze ‘Compagnie’ en de verschillende andere
mogelijkheden van schenken kunt u aantreffen in een documentatiemap die wij u gaarne via het
secretariaat doen toekomen. U wordt vanzelfsprekend uitgenodigd om als deelnemer aan de
Compagnie of donateur te worden vermeld in het boek. Uiteraard kunnen wij u, wanneer u dat wilt,
een toelichting geven en uw vragen beantwoorden.
Doet u mee?
Dat hopen wij natuurlijk van harte. Want de verhalen van Delft en de schatten die de stad bij zich
draagt zijn zo mooi dat ze wel vastgelegd moeten worden voor nu en voor volgende generaties. Wilt u
ons helpen dit unieke geschiedschrijvingsproject te realiseren? Vraag dan om de documentatiemap
met het inschrijfformulier bij het secretariaat of maak direct een bedrag over naar de bovengenoemde
bankrekening van de stichting. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang in het tot stand
komen van het boek.
Wij danken u hartelijk voor uw steun.
Met vriendelijke groeten,
Joris van Bergen, voorzitter van de Historische Vereniging Delfia Batavorum
Willem Merens, voorzitter van de stichting Geschiedschrijving Delft
Dami van Doorninck, secretaris van beide organisaties

