
    

Geachte leden en belangstellenden van de BHTD,
 

Delft, 10 maart 2021
 

Ieder jaar organiseren wij een algemene ledenvergadering voor onze
leden. Vanwege de coronamaatregelen zullen wij dat ook dit jaar weer

online moeten doen.
 

Daarom nodigen wij u van harte uit voor:

Digitale ALV + Wijkgesprek
8 april 2021

Meld u hier aan!

https://www.bhtd.nl/
https://www.facebook.com/bhtdelft
https://www.twitter.com/bhtdelft
https://www.linkedin.com/company/bhtdelft/
https://www.youtube.com/channel/UC_pHd-5LzbagmWagKy174xA
https://www.instagram.com/bhtdelft/
https://www.bhtd.nl/event/alv-2021-digitaal-wijkgesprek/


Documenten online

De financiële stukken over 2020, de begroting
2021, de notulen van de vorige ALV en het
jaarverslag 2020 vindt u op onze website.

Direct bekijken

Agenda donderdag 8 april

Digitale inloop 
vanaf 19.45 uur

Agenda voor het formele deel van de vergadering 
20.00 – 20.45 uur 

1. Opening

2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het bestuur

https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/alv-stukken
https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/alv-stukken
https://www.bhtd.nl/event/alv-2021-digitaal-wijkgesprek/


Spoedwet en de ALV

Digitale vorm 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020

5. Jaarverslag over 2020

6. Financieel verslag over 2020

7. Voorstel dechargeverlening op financiële stukken 2020

8. Begroting over 2021

9. Werkterrein / activiteiten BHTD in 2021

10. Verkiezingen

a. Stemprocedure

b. Bestuur

c. Kascommissie

11. Rondvraag (bij voorkeur vooraf stellen via info@bhtd.nl)

12. Sluiting

  
PAUZE 
20.45 – 21.00 uur

Digitaal wijkgesprek met bewoners: actuele zaken in Tanthof 
21.00 – 22.00 uur

‘In gesprek met onze leden over de thema’s die onze wijk nu
bezighouden’

Op dit moment zijn er veel zaken in Tanthof die de bewoners
bezighouden. Denk daarbij aan de energietransitie, de op handen zijnde
scholenschuif met daarbij de beoogde locatie voor nieuwbouw van de
basisscholen, het groenonderhoud in de wijk, het zorgniveau voor
ouderen en hulpbehoevenden in de wijk en tal van andere zaken. In het
tweede deel van de digitale ALV willen we graag met u over deze
onderwerpen in gesprek en van gedachten wisselen.

Afsluiting 
uiterlijk 22.00 uur

Meld u hier aan!

https://www.bhtd.nl/event/alv-2021-digitaal-wijkgesprek/
mailto:info@bhtd.nl
https://www.bhtd.nl/event/alv-2021-digitaal-wijkgesprek/


De ALV is ondanks de digitale vorm rechtsgeldig op
grond van een spoedwet die de overheid heeft

aangenomen.  

Inzage stukken 
Verderop op deze pagina vindt u de agenda in een
PDF bijlage. De stukken worden uiterlijk 10 maart

gepubliceerd op onze website:
https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/alv-stukken  

Vragen stellen 
Vragen over de stukken kunnen tussen 10 maart en
5 april schriftelijk (per mail) ingediend worden bij de
secretaris. Hiermee volgen we de wet, die aangeeft
dat leden tot 72 uur van te voren vragen kunnen
indienen. De vragen en (voorlopige) antwoorden

publiceren we op 7 april op de website.  

Stemmen 
Het bestuur zal een aantal voorstellen (zoals
begroting, bestuursleden, kascommissie) in

stemming brengen tijdens de vergadering. Ook dat
is in overeenstemming met bovengenoemde wet.

Lees meer op onze website

    

Afmelden nieuwsbrief    |    Bekijk online
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