
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de BHTD gehouden 
op 13 februari 2019, na statutenwijziging 

1. Opening 
Nadat de Algemene Ledenvergadering waarin unaniem een besluit tot statutenwijziging is genomen 
door  de voorzitter is gesloten, opent hij de eerste Algemene Ledenvergadering als 
bewonersvereniging voor huiseigenaren en huurders om 19 uur 45. 
Hij heet de aanwezige leden welkom en attendeert hen op het ondertekenen van de presentielijst 
voor zover nog niet gebeurd. Alle bestuursleden zijn aanwezig met uitzondering van Dianne Moester, 
die vanwege privé-omstandigheden op Bali verblijft. 
 

2. Vaststelling van de agenda 
De in de uitnodiging door het bestuur voorgestelde agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
De voorzitter meldt dat de stichting SVAT (Stichting Vrijwilligers Activiteiten Tanthof) heeft besloten 
zichzelf op te heffen. Zij willen dat het batig saldo ten goede komt aan de wijk Tanthof en hebben 
daarom de BHTD gevraagd om dit geld aan te nemen en te besteden aan activiteiten die ten gunste 
van de wijk worden ondernomen. Hierover vinden besprekingen plaats. 
 

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018. Zij worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Financieel verslag over 2018 
Voor het financieel verslag over 2018 verwijst de penningmeester naar de toegezonden stukken. Hij 
licht toe dat het aantal leden terugloopt, maar dat zich ook een aantal nieuwe leden heeft 
aangemeld. Er zijn verder geen vragen. 
 

6. Verslag van de kascommissie over 2018 
Het is de penningmeester, die aftredend is, niet gelukt om de kascommissie bij elkaar te laten komen 
om de financiën te laten controleren. Dit is een aandachtspunt voor de nieuwe penningmeester. 
 

7. Begroting 2019 
Voor de begroting 2019 verwijst de penningmeester naar de toegezonden stukken. 
 

8. Werkterrein/activiteiten BHTD 
Er zijn werkgroepen gevormd met de volgende thema’s: 

• Communicatie 

• Energie en Duurzaamheid 

• Groen 



 
• Wonen en voorzieningen 

• Verkeer 

• Zorg en welzijn. 
De werkgroep Energie en Duurzaamheid is bezig om in samenwerking met derden een Energiemarkt 
te organiseren. 
Een tweetal werkgroepen, Groen en Wonen en voorzieningen, hebben wat meer sturing nodig om 
tot een goede start te komen. 
 

9. Verkiezingen 
De penningmeester, Michel Beukers, is aftredend. Er is dringend behoefte aan een opvolger. Jeffrey 
Toet heeft een tijd de meeste werkzaamheden overgenomen, maar kan dit niet continueren. 
Max Mesman is ook aftredend. Zijn werkzaamheden kunnen over John van Agthoven en Jeffrey Toet 
worden verdeeld. 
Marco Haring meldt zich als kandidaat voor de functie van penningmeester. Hij is momenteel 
penningmeester bij de Kynologenclub Delft en Omstreken. Er zijn geen tegenkandidaten. De heer 
Haring wordt vervolgens bij acclamatie gekozen tot nieuwe penningmeester van de BHTD. 
 

10. Rondvraag 
Er wordt afgesloten met een rondvraag. 

• Er is vanuit de gemeente een stadsvisie gepresenteerd, Agenda Delft 2040. Onder deze 
noemer wordt gezocht naar interessante innovatieve ideeën. Er is ook een pot met geld 
gereserveerd, het Fonds Delft 2040, om investeringen te stimuleren op basis van co-creatie. 

• Anita van der Drift doet verslag van de activiteiten van de werkgroep Zorg en welzijn: 
o werkgroep is gestart met 3 mensen 
o actief met bewoners met een sociale indicatie in de Bikolaan 
o werkt nauw samen met stichting Perspektief 
o geven ondersteuning bij het aanvragen van een lift in woningen voor ouderen 
o gaan met ouderen naar de kinderboerderij 
o werken mee bij het project Bikolaan schoon 
o extra mensen bij Zorg en welzijn zijn altijd welkom. 

• Deze avond is de scholenschuif het onderwerp van een politiek café. Men kan zijn mening 
geven via een poll op de website. De uitkomsten van de poll zullen worden meegenomen in 
het overleg met de gemeente. 

• De vereniging is veranderd van een belangenvereniging in een bewonersvereniging. Dit 
betekent dat er sprake zal zijn van een bredere stellingname ten behoeve van alle bewoners, 
ook voor huurders. 

• In de ledenadministratie ontbraken nog 650 e-mailadressen. Met de actie om ten behoeve 
van de AV de resterende e-mailadressen te achterhalen zijn 360 e-mailadressen verzameld. 
Onder de respondenten worden ter vergadering 5 winnaars aangewezen van de 
cadeaubonnen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. De winnaars zullen hun cadeaubon 
spoedig ontvangen. 

 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering iets na 20 uur 15, zodat het politiek café kan beginnen. 


