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Beste nieuwsbrieflezers en leden van de BHTD, 

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van 2019 met daarin
aandacht voor de laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging en
informatie over de algmene ledenvergadering en het politieke café

van 13 februari. 

Op dit moment zijn er geen plaatsen meer te reserveren voor de ALV
of het Politiek Café. De zaal in wijkcentrum De Hofstee zit helemaal

vol. Daarom sturen wij u in deze nieuwsbrief in ieder geval de stukken
toe, zodat alle leden deze in ieder geval kunnen lezen. 

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van de BHTD

https://www.bhtd.nl/?na=v&id=13
http://www.bhtd.nl/
https://www.facebook.com/bhtdelft
https://www.twitter.com/bhtdelft
https://plus.google.com/b/117613182283911326268/
https://www.linkedin.com/company/bhtdelft/
https://www.youtube.com/channel/UC_pHd-5LzbagmWagKy174xA
https://www.instagram.com/bhtdelft/


Algemene Ledenvergadering 2019

Op onze website vindt u de jaarstukken voor de algemene ledenvergadering van
woensdag 13 februari 2019 (start: 19.30 uur).  

Het betreft een financieel overzicht van 2018, de balans op 1 januari en 31
december 2018 en de begroting voor 2019.  

Ook de agenda voor de vergadering en het verslag van de ALV van 14 maart 2018
en 19 juni 2018 vindt u op onze website.

klik hier om de ALV stukken te bekijken

Delftse politici in gesprek over
scholencampus 

https://www.bhtd.nl/leden/alv-stukken
https://www.bhtd.nl/leden/alv-stukken


Geef uw mening

Een scholencampus in het
Abtswoudsepark? Nieuwbouw van
(senioren)woningen op bestaande

locaties van basisscholen? Het bestuur
van de BHTD hoort graag uw mening.

klik hier om onze poll online in
te vullen!

Mijn BHTD komt eraan 

Wijkbewoners bevragen politieke partijen over
bouwplannen

Woensdag 13 februari 2019 
wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149 

start: 20.30 uur 

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar! 

https://www.bhtd.nl/actueel/geef-uw-mening-scholencampus/


In 2019 zal de ledenadministratie volledig online beschikbaar worden
gemaakt voor de leden van de BHTD. 

Uiteraard kunnen leden alleen hun eigen gegevens inzien en andere
leden zien die gegevens niet. Wij zullen voldoen aan alle wet- en

regelgeving rondom privacy. 

Door de ledenadministratie voor u online toegankelijk te maken, kunt
u mutaties direct zelf doorvoeren. Ook nieuwe lidmaatschappen
worden automatisch verwerkt. Dit scheelt onze vrijwilligers een

heleboel werk. 

U ontvangt in de loop van dit jaar een uitnodiging op uw e-mail adres
om een account aan te maken. 

Kent u nog leden waarvan wij het e-mail adres niet hebben? Vraag
hen dan om dit zo snel mogelijk door te geven op www.bhtd.nl/email

Penningmeester gezocht!

https://www.bhtd.nl/email
https://www.bhtd.nl/contact/


Het bestuur van de BHTD is per direct op zoek naar een enthousiaste
penningmeester.  

Na vele jaren trouwe dienst, wil onze huidige penningmeester het stokje graag
overdragen.  

Wilt u op de centjes van onze vereniging passen? Meld u dan nú aan als nieuw
bestuurslid in de rol van penningmeester!

meer informatie en aanmelden

Factuur contributie 2019 
 

In de maand februari ontvangt u van ons de jaarlijkse factuur voor uw
lidmaatschap. Als u ook een voordelig onderhoudscontract op uw CV
ketel bij Feenstra heeft afgesloten vindt u het bedrag hiervoor ook op

uw factuur. 

De facturen worden zoveel mogelijk per e-mail aan onze leden
verzonden. Er is nog een klein deel van ons ledenbestand waarvan wij

geen e-mail adres in onze administratie hebben staan. Deze leden
ontvangen de factuur nog per post.  

In de toekomst zal de factuur worden verzonden / klaargezet via Mijn

https://www.bhtd.nl/contact/


Politiek Café Tanthof
13 feb 2019 zit vol!

Er is ontzettend veel belangstelling voor
onze Algemene Ledenvergadering en ons
Politiek Café Tanthof 2019. Op woensdag
13 februari te houden in wijkcentrum De

Hofstee. Voor iedereen die zich nog…

Lees meer...

Bewonersavond
Tanthof 4 februari
De gemeente Delft organiseert op

maandag 4 februari een bewonersavond
over de ontwikkelingen in Tanthof. De
avond zal plaatsvinden in wijkcentrum

De Hofstee. Deze avond heeft een geheel
ander karakter…

Lees meer...

SP publiceert over
scholenschuif

De SP is de eerste politieke partij die op

Uitnodiging: ALV &
Politiek Café 2019

Het bestuur van de BHTD nodigt u van

BHTD.  
Zie elders in deze nieuwsbrief voor meer informatie hierover.

Laatste nieuws van onze website

https://www.bhtd.nl/info/politiek-cafe-tanthof-2019-zit-vol/
https://www.bhtd.nl/info/politiek-cafe-tanthof-2019-zit-vol/
https://www.bhtd.nl/actueel/bewonersavond-tanthof-4-februari/
https://www.bhtd.nl/actueel/bewonersavond-tanthof-4-februari/
https://www.bhtd.nl/info/sp-publiceert-over-scholenschuif/
https://www.bhtd.nl/bhtd-bestuur/uitnodiging-algemene-ledenvergadering-politiek-cafe-2019/


haar website publiceert over 'De
scholenschuif in het Tanthof'. Zij

plaatsen daarbij een document dat PUK
wordt genoemd en dat staat…

Lees meer...

harte uit voor onze: Algemene
Ledenvergadering & Politiek Café 2019 te

houden woensdag 13 februari 2019
vanaf 19.30 uur in wijkcentrum “De…

Lees meer...
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