
 

Notulen van de Algemene Vergadering van de BHTD d.d. 15 maart 2017 

 

 

Locatie: “De Hofstee”  te Delft 
 
Aanwezig: Alfred Boot / Jan Blom /  Rowien Jager / Jurrien de   Knecht / Michel Beukers,  

van het bestuur 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezigen hartelijk 

welkom. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van oud bestuurslid Anne Bajema die 

jarenlang penningmeester en drijvende kracht van de vereniging is geweest. Een woord 

van dank gaat uit naar Kelly voor haar bijdrage aan de productie van de BHTD Glossy.  

 

2. Mededelingen van het bestuur 

Het volledige bestuur is aanwezig met uitzondering van Bernard Dijkstra 

 

3. Vaststelling van de agenda 

Naast het formele deel van de vergadering is het thema van de avond Brandbeveiliging  

 

4. Notulen van de Algemene Vergadering van 2016 

Akkoord 

 

5. Financieel verslag over 2016 

Het ledenaantal is wederom gedaald. Daarmee zijn de inkomsten uit de contributie 

verder afgenomen. 

Het verslag is akkoord 

 

6. Verslag van de kascommissie over 2016 

De administratie is, zoals altijd,  keurig verzorgd. 

Dank aan de kascommissie voor hun goede werk. 

  

7. Begroting over 2017 

Akkoord 

 

8. Verkiezingen 

a. Stembureau: Rowien Jager, Jurrien de Knecht, Jan Blom en Bernard Dijkstra zijn niet 

herkiesbaar. De voorzitter dankt hun voor hun inzet over de afgelopen periode. 

Alfred Boot, en Michel Beukers zijn herkiesbaar. Daarnaast is Max Mesman 

verkiesbaar. Max heeft al een half jaar in het bestuur meegedraaid. Er hebben zich 

geen andere kandidaten gemeld;  
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b. Bestuur: het nieuwe bestuur wordt inclusief Max Mesman herbenoemd; 

c. Kascommissie: de leden van de kascommissie zeggen toe nog minimaal één jaar 

zitting te nemen in de commissie.  

 

9. Werkterrein/activiteiten BHTD 

Het afnemende ledental is zorgelijk. Leden die uit Tanthof vertrekken en zodoende hun 

BHTD lidmaatschap beëindigen worden niet of nauwelijks vervangen door nieuwe 

aanmeldingen. De vraag is of de behoefte uit de beginjaren van Tanthof aan een 

belangenvereniging nog steeds actueel is. Het plotseling vertrek van meer dan de helft 

van het bestuur om uiteenlopende overigens begrijpelijke redenen was een zware klap. 

Het bestuur is momenteel te klein om de vereniging een nieuwe impuls te geven. Een 

oproep voor nieuwe bestuursleden heeft tot nu toe weinig resultaat gehad. Dianne 

Moester heeft deze avond haar mogelijke interesse voor een bestuursfunctie laten 

blijken. Ook met de komst van Dianne heeft het bestuur nog onvoldoende kritische 

massa. De overgebleven bestuursleden zullen zich beraden op het voortbestaan van de 

vereniging en met nadere voorstellen komen. 

 

10. Rondvraag 

Geen 

 

11.Presentatie brandweer 

De brandweer geeft informatie over veiligheid in en om de woning. 

 

12.Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt iedereen voor zijn / haar 

aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering. In het bijzonder bedankt hij de 

vertegenwoordiger van de Brandweer voor zijn uitstekende presentatie. 


