
 

 

 

JAARVERSLAG STICHTING TAPTOE DELFT - 2020 

 
 

Algemeen 

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

de diverse activiteiten van de Stichting in 2020.  

 

Bestuur 

De Stichting wordt geleid door het bestuur bestaande uit: 

 

Kees Garnaat  voorzitter 

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

Piet Groen  penningmeester 

Martin van Meurs algemeen bestuurslid 

Aad Meulenman algemeen bestuurslid  

Pieter van Bergen algemeen bestuurslid (vanaf 27/2/2020) 

George Oostrom algemeen bestuurslid (vanaf 1/12/2020) 

 

De aandacht aan het werven van nieuwe kandidaten heeft zijn vruchten afgeworpen en 

geresulteerd in twee leden die zitting hebben genomen in het bestuur. Tevens heeft 3 kwart 

van het jaar Maurice van der Plas meegedraaid om te kijken of een bestuursfunctie iets voor 

hem is. Uiteindelijk heeft hij besloten dat werkzaamheden in een werkgroep meer bij hem 

passen. Hij is overgedragen voor begeleiding aan de projectleider.  

 

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 / Robin Verschoor werkgroepleider Techniek  

Aad Meuleman werkgroepleider Verkoop  

Fons Harmsen werkgroepleider Veiligheid  

 

Ontwikkeling 

Voor het jaar 2020 stond in eerste instantie in september het twee jaarlijkse evenement op de 

planning. Het bestuur is het afgelopen jaar – net al de hele wereld – geconfronteerd met de 

pandemie. COVID-19 heeft de hele wereld geraakt en zowel het bedrijfsleven als de rest van 

de maatschappij lam gelegd.  

 

De impact van COVID-19 is van dien aard dat het zowel financieel als maatschappelijk niet 

mogelijk is en/of wordt toegelaten om het evenementen te laten doorgaan in september 2020. 

Het bestuur heeft dan ook besloten om het evenementen te verplaatsen naar september 2021 

en de ontwikkelingen van de pandemie op de voet te volgen.  



 

 

 

In de tussenliggende periode is het bestuur verder op zoek gegaan naar financiële bronnen 

om het evenementen van 2021 mogelijk te blijven maken. De inzet van twee personen – 

Marjan Eikema en Nico de Borst – die zich gemeld hadden om te ondersteunen bij het zoeken 

naar financiële middelen voor het organiseren heeft helaas geen baat gehad. Het bestuur 

heeft hierop deze verantwoording weer naar zich teruggetrokken en gaat zelf op zoek. Ook 

als gevolg van de pandemie doen sommige sponsoren en fondsen op dit moment geen 

toezeggingen en is het wachten tot 2021.   

 

Vergaderingen 

Het bestuur van de Stichting heeft in 2020 tien keer vergaderd. Daarvan werd er tweemaal 

vergaderd in gezamenlijkheid met de Vrienden van Stichting Taptoe Delft. Een deel van de 

vergaderingen heeft – op last van de overheid, door beperking van fysieke bijeenkomsten – 

digitaal plaatsgevonden.  

 

Bezochte Taptoes 

Als gevolg van de pandemie hebben er geen Taptoe bezoeken plaatsgevonden.  

 

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.  

Na de uitbraak van het Corona virus heeft de Gemeente een bedrag van EUR 15.000 

beschikbaar gesteld om het lopende jaar van 2020 af te sluiten en de toegezegde subsidie 

ad EUR 40.000 te kunnen doorschuiven naar het daadwerkelijke taptoe jaar in 2021.  

Stichting Taptoe Delft heeft aan een aantal gerenommeerde fondsen aangeschreven met 

een verzoek voor een financiële ondersteuning van Taptoe Delft 2020.  

Er is een toezegging ontvangen van EUR 7.500 van het Coöperatiefonds van de Rabobank. 

Verder zijn er in 2020 hiervoor geen toezeggingen gedaan en is het wachten tot de 

uitspraken in 2021.  

Wel werden er nog toezeggingen van fondsen voor het organiseren van Taptoe Delft 2021 

ontvangen te weten: Fonds 1818 en het VSB-fonds.  

Verder heeft het bestuur besloten om de al ontvangen gelden van verkochte tickets, 

ontvangen gelden van fonds, advertentie opbrengsten en overige bijdragen, die bij het niet 

doorgaan van Taptoe Delft 2021 en dus moeten worden terugbetaald op te nemen als 

Vreemd Vermogen. Dit alles resulteerde in een negatief resultaat over het boekjaar 2020 

van EUR 4.138,96. 

De penningmeester heeft verder een financieel jaarverslag over 2020 (extra tussenjaar) 

samengesteld, welke is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 25 februari 2021 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 

2019.    

 

Vastgesteld in de bestuur vergadering d.d. 25-02-2021 

Kees Garnaat   Susan van Bergen  Piet Groen 

Voorzitter   Secretaris a.i.    Penningmeester 


