Nieuwsbrief december 2019
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Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Beste BHTD leden en andere lezers,
Het bestuur heeft op de valreep van 2019 nog een nieuwsbrief voor u klaar.
Maar om te beginnen wensen wij u allen natuurlijk een....

In deze editie weer een aantal wetenswaardigheden voor u op een rij gezet.
Want ook in de laatste weken van dit jaar is er het nodige werk voor u verzet.

U bent van harte welkom op onze

Nieuwjaarsreceptie 2020

Datum: zondag 26 januari
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: wijkcentrum De Hofstee

Aanmelden

Alle leden zijn van harte welkom om op het nieuwe jaar 2020 en
de eerste voorbije maand daarvan te proosten.
U kunt vanaf 1 januari 2020 om 20:20 uur aanmelden via ons
ledenportaal Mijn BHTD.

Aanmelden

Digitale Ledenpas 2020
In 2020 ontvangen onze leden een digitale
ledenpas i.v.m. ledenvoordeel. Binnenkort
is hier meer informatie over te vinden op

ons online ledenportaal Mijn BHTD.
Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag ze nu bij ons aan!

Vooraankondiging
ALV 2020
Houd alvast in uw agenda vrij!
Algemene Ledenvergadering van de BHTD
op woensdagavond 11 maart 2020
Aanvang: 20.00 uur.
Lees de ALV notulen 2019

Laatste nieuws van BHTD.nl
31 december 2019

Onderzoek BHTD en HHS:
verduurzamen woningvoorraad
Tanthof
Het bestuur van de BHTD, onze werkgroep Energie &
Duurzaamheid en Stadslab Delft vragen uw aandacht
voor het volgende bericht. Het betreft een onderzoek
naar verduurzaming van de woningvoorraad in…
Lees meer...

31 december 2019

Factuur contributie 2020
In de tweede helft van januari zal de factuur voor de
contributiebetaling van 2020 aan onze leden worden
verzonden. Evenals in het afgelopen jaar bent u voor
slechts 6 euro…
Lees meer...

30 december 2019

Kortingsafspraak Feenstra en
Eneco ten einde
Per 1 januari 2020 is de kortingsafspraak op CV
onderhoud die de BHTD tot nu toe had met Feenstra
en Eneco beëindigd. Zoals eerder vermeld op onze
website en in…
Lees meer...

18 november 2019

ProRail bewonersbrief Delft-Zuid
november 2019
De werkzaamheden aan station Delft-Zuid worden
door ProRail in deze bewonersbrief van november
2019 toegelicht. Aannemer Strukton is hard aan het
werk om dit treinstation viersporig te maken. Bij
deze…
Lees meer...

Wijzig uw inschrijving
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