
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de BHTD gehouden 
op 12 oktober 2020 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19 uur 30 en heet de deelnemers welkom. Het is een 
bijzondere bijeenkomst die voor het eerst in de geschiedenis van de BHTD vanwege de maatregelen 
rondom het Covid 19-virus digitaal plaatsvindt. Oorspronkelijk had de vergadering in maart 
gehouden moeten worden, maar toen waren de maatregelen net van kracht geworden en moest zij 
worden uitgesteld. Het bestuur heeft vervolgens de zomervakantie afgewacht, maar daarna werd 
duidelijk dat zij definitief geen doorgang zou kunnen vinden. 
Vervolgens is een digitaal alternatief uitgewerkt in de vorm van een live webcast vanuit wijkcentrum 
De Hofstee, waar het bestuur aanwezig is, voor de leden thuis die de uitzending via de mediakanalen 
van de vereniging kunnen volgen en kunnen reageren via een chatkanaal. 
 
In het wijkcentrum zijn de bestuursleden Alfred Boot, Victor van der Kloet, Marco Haring en John van 
Agthoven aanwezig en vanuit huis Dianne Moester. 
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal deze om 20 uur 15 gevolgd worden door een 
wijkgesprek met wethouder Karin Schrederhof en gemeenteambtenaar Gerard van Zomeren, die in 
het wijkcentrum zullen aanschuiven. 
 

2. Vaststelling van de agenda 
De voorzitter wijst op de mogelijkheid om via de chat te reageren. Er is geen voorstel voor wijziging 
van de agenda ingediend en er wordt ook niet via de chat iets voorgesteld, zodat de agenda 
ongewijzigd wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen van het bestuur 
De voorzitter meldt dat twee bestuursleden zich genoodzaakt hebben gezien om hun functie neer te 
leggen. Naar de mening van het bestuur was hier geen goede aanleiding voor, maar zij hebben dit 
moeten doen omdat hun werkgever het idee had dat er door hun bestuurslidmaatschap mogelijk 
sprake zou kunnen zijn van een vorm van belangenverstrengeling. Het bestuur van de BHTD betreurt 
de hierdoor ontstane beperking in het bestuurlijk handelen ten behoeve van de vereniging. 
Het bestuur ziet de vereniging als een vereniging voor alle wijkbewoners, en zal daarom niet snel zelf 
een mening over wijkaangelegenheden hebben, maar vooral alle meningen binnen de wijk willen 
verzamelen en verwoorden. Helaas moeten wij ons daar nu met twee bestuursleden minder voor 
inzetten. 
 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019. Zij worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag over 2019 
Er is een jaarverslag over 2019 uitgebracht dat door de secretaris kort wordt toegelicht. Ook hierover 
komen via de chat geen opmerkingen binnen, zodat het ongewijzigd wordt vastgesteld. 



 
6. Financieel verslag over 2019 
De financiële administratie is in 2019 geheel vernieuwd en opnieuw opgezet. Er valt daarom geen 
goede vergelijking te maken tussen de cijfers over 2019 en het boekjaar daarvoor. Het financieel 
verslag wordt akkoord bevonden. 
 

7. Voorstel déchargeverlening voor het gevoerde beleid over 2019 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2019 is verzuimd om een kascontrolecommissie te 
benoemen, zodat deze ook niet bij elkaar heeft kunnen komen om de financiën te controleren. 
De penningmeester stelt aan de vergadering voor om desondanks over 2019 décharge te verlenen en 
om voor 2020 een kascontrolecommissie te benoemen die de financiën over 2020 zal controleren. 
Tegen dit voorstel worden geen bezwaren geuit. 
 

8. Begroting 2020 
Voor de begroting 2020 verwijst de penningmeester naar de bij de vergaderstukken opgenomen 
begroting die ook in beeld wordt gebracht. Hierin zijn hogere inkomsten voorzien door een stijging 
van het aantal leden. Dit blijft door de situatie ten gevolge van Corona enigszins achter, maar toch 
zijn er voldoende inkomsten, en zijn er geen problemen te verwachten. 
Inmiddels is ook het opheffingskapitaal van SVAT (Stichting Vrijwilligers Activiteiten Tanthof) 
ontvangen. Voor dit geld zal een bestemming  worden gezocht dat in overeenstemming is met het 
doel dat door de schenkers ervan is meegegeven. 
 

9. Werkterrein/activiteiten BHTD in 2020 
De werkgroep Energie en Duurzaamheid heeft in het najaar van 2019 een succesvolle energiemarkt 
georganiseerd. Het verslag hiervan is te vinden op de website van de BHTD. 
Begin 2020 is door het Stadslab in samenwerking met de BHTD en studenten van de Haagse 
Hogeschool een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het verduurzamen van woningen in 
Tanthof. Het eindrapport wilde men in april in De Hofstee presenteren,  maar dit was toen vanwege 
de Covid 19-maatregelen niet meer mogelijk. Na dit onderzoek is er een vervolgonderzoek gestart, 
dat geheel online plaatsvindt en nu nog loopt. 
 
Van de overige vier werkgroepen legt de secretaris uit, dat er twee samenvoegingen hebben 
plaatsgevonden. De werkgroepen Groen en Wonen en voorzieningen kwamen er al heel snel achter 
dat zij veel raakvlakken met elkaar hebben, en zijn vervolgens samengegaan. Later bleek dat het 
handig zou zijn om ook de werkgroep Verkeer hieraan toe te voegen, zodat er nu één grote 
werkgroep Wonen, Voorzieningen, Groen en Verkeer is. Daarnaast is er de werkgroep Zorg en 
Welzijn. Binnen de werkgroep Wonen, Voorzieningen, Groen en Verkeer is een groot aantal 
onderwerpen behandeld, waaronder Groenonderhoud, Vissensterfte bij onderhoud sloten, 
Bebouwing en rioleringswerkzaamheden, Snippergroen, hard rijdende auto’s bij het Chilipad, het 
indienen van een zienswijze op de uitbreiding van de A4, WOZ-waarderingen etc. 
Maar ook bij deze werkgroep heeft Covid-19 roet in het eten gegooid, en is er na begin maart niet 
meer vergaderd. Er wordt gekeken om hieraan toch digitaal een vervolg te geven. 
 
De voorzitter brengt de digitale ledenpas onder de aandacht die het afgelopen jaar geïntroduceerd 
is, en wijst op de vele vormen van ledenvoordeel waar men met deze pas direct van kan profiteren. 
 



 
10. Verkiezingen 

a. Stemprocedure 
Alle (overgebleven) bestuursleden zijn aftredend, maar ook herkiesbaar. Er hebben zich 
voorafgaand aan de ALV geen andere kandidaten voor een bestuurslidmaatschap gemeld. 
Maar die zijn wel welkom, en kunnen dan in de volgende ALV worden benoemd. 

b. Bestuur 
Er wordt niet om een stemming gevraagd, zodat de herkiesbare bestuursleden (denkbeeldig 
bij acclamatie) worden verkozen. 

c. Kascommissie 
De voorzitter doet nogmaals een dringende oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen 
voor de kascommissie. Minimaal twee, maar liefst drie, leden zijn hiervoor nodig. 

 

11. Rondvraag 
Vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder deze ALV wordt gehouden is er gevraagd om 
vragen voor de rondvraag vooraf aan te melden. Er zijn geen vragen ontvangen. Ook via de chat 
komen er geen vragen voor de rondvraag binnen. 
Wel zijn er al veel vragen voor de wethouder binnengekomen. Ook meldt zich via de chat Lars 
Doornbos voor één van de vacatures. De regie die de chat voert vraagt hem om te laten weten of dit 
voor het bestuur of voor de kascommissie is. De penningmeester voegt toe dat een combinatie 
hiervan gelet op het controle-aspect niet mogelijk is. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19 uur 54, waarna na een korte pauze het wijkgesprek met 
wethouder Schrederhof zal beginnen. 


