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PERSBERICHT 

 

Delft, 19 mei 2021 08.00 uur 

 

Voorstel benoeming nieuwe commissaris Royal Delft Group 

 

Royal Delft Group is voornemens om tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) op  

9 september 2021 H.K.H. Margarita prinses de Bourbon de Parme voor te dragen als lid van de Raad van 

Commissarissen.  

 

Margarita de Bourbon de Parme (1972) studeerde Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam en Interieurarchitectuur en vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 

in Den Haag. Prinses Margarita is werkzaam geweest bij een architectenbureau in Amsterdam. 

 

Prinses Margarita heeft haar eigen juwelenlijn. Verder heeft zij verschillende producten ontworpen; van 

meubels tot vloerkleden. Zij heeft een brede kennis van productontwerpen. In al haar ontwerpen is de 

natuur het uitgangspunt. Voor Royal Leerdam Crystal heeft prinses Margarita in 2019 en 2020 de 

Oranjevaasjes 75 jaar Vrijheid ontworpen. De prinses is tevens bestuurslid van Jumping Amsterdam, een 

topsportevenement. 

 

Marc Udink, voorzitter RvC Royal Delft Group: ‘Met de komst van de prinses wordt de RvC versterkt op het 

terrein van productontwikkeling en artisticiteit, ook op het terrein van business to business’. Met deze 

voorgenomen uitbreiding van de RvC is de Raad vertegenwoordigd op verschillende gebieden. 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

 

 

Over Royal Delft Group 

Royal Delft Group, bekend als een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam 

onder de naam N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, is actief met drie bedrijfsonderdelen: 

 

Royal Delft 

B.V. Delftsch Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thooft en 

Labouchere (Royal Delft), is de toonaangevende producent van handbeschilderd Delfts Blauw. De 

productielocatie in Delft is tevens een toeristische attractie. Ruim 140.000 bezoekers vanuit de hele 

wereld brengen jaarlijks een bezoek aan de Royal Delft Experience. 

 

Royal Leerdam Crystal 

Al sinds 1927 brengt Royal Leerdam Crystal geheel volgens traditie de beroemde Oranjevaasjes uit 
bij belangrijke gebeurtenissen binnen het Koninklijk Huis of van landsbelang. De Oranjevaasjes 
worden met de hand gevormd en met de mond geblazen en kennen een grote schare fans,  
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liefhebbers en  verzamelaars van (glas)kunst, design en het Koninklijk Huis. Per 1 september 2020 is 
de locatie in Leerdam gesloten. Vanuit Royal Delft vinden er activiteiten plaats om het merk Royal 
Leerdam Crystal onder de aandacht te brengen.  

 

Royal Delft Vastgoed 

Royal Delft Vastgoed richt zich sinds 2018 op het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten. De 

opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend ter ondersteuning van Royal Delft. 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

Afdeling pers & publiciteit: 015 – 760 08 00 

Contact: Henk Schouten, CEO Royal Delft Group 

E-mail: info@royaldelft.com 


