
 
 

Notulen van de Algemene Vergadering van de BHTD d.d. woensdag 14 maart 2018 

Locatie: Wijkcentrum “De Hofstee"  te Delft 

 

Aanwezig van het: Alfred Boot /  Michel Beukers / Max Mesman / Dianne Moester 

bestuur 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Voor 

de pauze is er een korte formele vergadering, Na de pauze is er zoals bekend, aan de vooravond 

van de gemeenteraadsverkiezingen, een politiek café waar we in discussie gaan met kandidaten 

voor de gemeenteraad over de wensen van de bewoners in Tanthof en wat de diverse politieke 

partijen in Delft hen te bieden hebben. 

 

2. Mededelingen van het bestuur 

Het volledige bestuur is aanwezig. De voorzitter geeft aan dat er als gevolg van het afnemende 

ledental en het gebrek aan bestuursleden een” alles of niets vergadering” is geweest waar een 

onverwacht zeer grote opkomst was. Tijdens deze enerverende vergadering hebben zich gelukkig 

een fors aantal nieuwe kandidaat bestuursleden gemeld, alsmede leden die op een andere 

manier zich voor de BHTD willen inzetten. Tevens hebben de aanwezigen met grote meerderheid 

te kennen gegeven dat ze de BHTD willen omvormen van een belangenvereniging voor 

huiseigenaren tot een bewonersvereniging. Op redelijke termijn kunnen de leden in dit verband 

daarom een uitnodiging tegemoet zien voor een vergadering betreffende de wijziging van de 

statuten en het huishoudelijk reglement waarbij de BHTD ook formeel wordt omgevormd naar 

Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft. 

 

3. Vaststelling van de agenda 

Naast het formele deel van de vergadering volgt er aansluitend een Politiek Café waar alle 

politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing in Delft bij aanwezig zijn. 

 

4. Notulen van de Algemene Vergadering van 2017 

Akkoord 

 

5. Financieel verslag over 2017 

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

afgenomen. Het verslag is akkoord. 

 

6. Verslag van de kascommissie over 2017 

De administratie is, zoals altijd,  keurig verzorgd. 

Dank aan de kascommissie voor hun goede werk. 
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7. Begroting over 2018 

Akkoord 

 

8. Verkiezingen 

a. Stembureau: Het huidige bestuur Alfred Boot, Michel Beukers, Dianne Moester en 

Max Mesman zijn herkiesbaar. Daarnaast stellen Jeffrey Toet, William van Treuren, 

Okey Ndubueze, John van Agthoven en Victor van der Kloet zich verkiesbaar. Sinds de 

“alles of niets vergadering” draaien zij eigenlijk al zeer actief mee, hetgeen heeft 

geleid tot verbetering van de communicatie, een betere site en bijvoorbeeld het 

aansluitende Politiek Café. Met hun benoeming heeft het bestuur een gewenste en 

een robuuste omvang. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld;  

b. Bestuur: het nieuwe bestuur wordt inclusief alle nieuwe kandidaat leden 

(her)benoemd; 

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

zitting te nemen in de commissie.  

 

9. Werkterrein/activiteiten BHTD 

Uit de gehouden enquête onder leden en bewoners van Tanthof blijkt dat er een hoop thema’s in 

de belangstelling staan. Er wordt op redelijke termijn een bijeenkomst gepland om in te zoomen 

op de uitkomsten van deze enquête en werkgroepen van leden en bewoners te formeren om 

deze thema’s uit te diepen en handen en voeten te geven. Daarbij zal in ieder geval aandacht 

worden besteed aan de CV kortingscontracten, omdat onze huidige partners Feenstra en Eneco 

hebben aangeven hier op BHTD-voorwaarden, in 2019, niet langer mee door te willen gaan. 

 

10. Rondvraag 

Geen 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur en dankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid 

en bijdrage aan de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om na de pauze mee te doen aan het 

Politiek Café. 
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