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JAARVERSLAG STICHTING TAPTOE DELFT - 2019 

 
Algemeen 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Taptoe Delft. In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op 

de diverse activiteiten van de Stichting in 2019.  

 

Bestuur 

De Stichting wordt geleid door het bestuur bestaande uit: 

 

Kees Garnaat  voorzitter 

Susan van Bergen secretaris (a.i. per juli 2019, zonder stemrecht)  

Piet Groen  penningmeester 

Martin van Meurs algemeen bestuurslid 

Aad Meulenman algemeen bestuurslid (vanaf 1 juli 2019) 

Dick van Witteloostuijn projectleider (geen stemrecht)  

 

Tevens heeft de Stichting afgelopen jaar aandacht besteed aan het werven van nieuwe 

kandidaten. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden. Een aantal kandidaten 

werden zeer geschikt bevonden voor het werken in de werkgroep. Eén van de kandidaten 

heeft een vergadering proefgedraaid, maar uiteindelijk besloten zijn werkzaamheden enkel in 

de werkgroep te willen voortzetten.  

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden aangestuurd door de projectleider van de Taptoe, te weten Dick van 

Witteloostuijn. Deze wordt ondersteund door de werkgroepen. Elke werkgroep kent een leider.  

 

Eduard Pijnacker Hordijk werkgroepleider Back Office  

Els Hofman - van der Kraaij werkgroepleider Catering  

Alwin Lagraauw werkgroepleider Programma / Streetparade  

Martin van Leeuwen werkgroepleider Public Relations  

Willem Kuijpers  werkgroepleider Techniek  

Aad Meuleman werkgroepleider Verkoop  

Fons Harmsen werkgroepleider Veiligheid  

Marcel Segaar werkgroepleider Licht en Geluid  

 

Ontwikkeling 

Het bestuur heeft afgelopen jaar in diverse documenten uitgewerkt ten behoeve van 

marketing, communicatie en duurzaamheid en de bijdrage aan de Taptoe. Tevens zijn er 

diverse gesprekken geweest met de Gemeente om te kijken hoe de Stichting meer Delftse 

ondernemers kan enthousiasmeren voor het sponsoren van het evenement. Hiertoe hebben 

de bestuursleden gedurende het jaar diverse workshops en bijeenkomst gevolg bij de 

Gemeente alsmede diverse malen een evenement zoals Delft Business bezocht.  

De Stichting heeft wederom een gesprek gehad met de horeca van Delft om samen te werken, 

maar dit gesprek is helaas weer op niets uitgelopen. De horeca voelt zich niet senang bij een 

eventuele samenwerking en de taptoe kan dit gevoel niet ombuigen.  
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Uiteindelijk hebben er twee personen – Marjan Eikema en Nico de Borst – zich gemeld om te 

ondersteunen bij het zoeken naar financiële middelen voor het organiseren van het 

overnemen. Respectievelijk voor fondsen en sponsoren.  

 

De Stichting Taptoe Delft heeft een kleine promotie video gemaakt voor de ondersteuning in 

het verhaal richting sponsoren en fondsen.  

Tevens is er onderzoek gedaan naar samenwerkingsverbanden zoals met de DelftPas om te 

kijken of hier meer kaarten uit verkocht kunnen worden.  

 

Vergaderingen 

Het bestuur van de Stichting heeft in 2019 zeven keer vergaderd. Daarnaast werd er tweemaal 

vergaderd met de Vrienden van Stichting Taptoe Delft.  

 

Bezochte Taptoes 

De volgende taptoes werden het afgelopen jaar bezocht:  

• Jubileum Taptoe DVS te Katwijk;  

• Kerstuitvoering DVS te Katwijk 

• Taptoe Groningen.  

 

Financiën 

Voor de taptoe in 2020 heeft de organisatie van de Gemeente Delft, op basis van de op  

11 mei 2019 ingediende prestatie subsidieaanvraag EUR 51.045, = een bedrag van EUR 

40.000, = toegezegd. Dit bedrag is op 17 juni 2019 is door de Gemeente Delft op de 

rekening van Taptoe Delft bijgeschreven.  

Stichting Taptoe Delft heeft middels de bemiddeling ook een aantal gerenommeerde 

fondsen aangeschreven met een verzoek voor een financiële ondersteuning van Taptoe 

Delft 2020. In 2019 zijn hiervoor geen toezeggingen gedaan en is het wachten tot de 

uitspraken in 2020. Wel werden er nog geldelijke inkomsten door middel van 

fondsen/sponsoring of advertenties ontvangen.  

 

Daar ook Stichting Taptoe Delft de komende jaren steeds vaker geconfronteerd zal worden 

met economisch uitdagende tijden zal het ook in de komende jaren voor eenieder een 

belangrijk aandachtspunt blijven om meer sponsors te vinden en/of acties te ondernemen 

om het (dreigend) tekort aan te vullen. Bij het schrijven van het jaarverslag anno 2020 is de 

uitgebroken COVID-19 crisis een feit en derhalve van invloed op het vervolg.  

 

De penningmeester heeft verder een financieel jaarverslag over 2019 (tussenjaar) 

samengesteld, welke is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 13 januari 2020 en is 

gepubliceerd op de website van de Stichting Taptoe Delft.   

 

Comite van Aanbeveling 

De samenstelling van het Comite van Aanbeveling heeft zich niet gewijzigd ten opzichte van 

2018.   

 

Vastgesteld in de bestuur vergadering d.d. 28-05-2020 

Kees Garnaat   Susan van Bergen  Piet Groen 

Voorzitter   Secretaris a.i.    Penningmeester 


