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Bewonersvereniging
Heel Tanthof Delft

Beste nieuwsbrieflezers en leden van de BHTD,
Wij nodigen u van harte uit om onze Algemene Ledenvergadering van 2020 bij
te wonen. Deze e-mail kunt u beschouwen als officiële uitnodiging voor deze
bijeenkomst. Tijdens de ALV introduceren wij onze digitale ledenpas waarmee u
nog gemakkelijker bij ondernemers terecht kunt voor ledenvoordeel. Daarnaast
nemen wij u mee in alle ontwikkelen van het afgelopen jaar en blikken we
vooruit op de agenda van de BHTD in 2020.
We willen u vragen om uzelf van tevoren aan te melden via onze website i.v.m.
de organisatie van deze avond.
Wanneer u dan toch op onze website bent kunt u zich ook direct aanmelden

voor het Bewonerscafé 2020 dat wij op dezelfde avond aansluitend aan de ALV
organiseren.
U leest er hieronder meer over!
Met vriendelijke groeten,
het bestuur van de BHTD

Meld u hier aan voor onze
ALV

Digitale Ledenpas 2020
De uitreiking van de eerste digitale
ledenpas zal gedaan worden tijdens de
Algemene Ledenvergadering van
maandag 16 maart
Meer info tijdens de ALV

Agenda Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering BHTD 2020 te houden maandagavond 16 maart
2020 vanaf 20.00 uur in wijkcentrum “De Hofstee”, Sandinoweg 149.
Agenda voor het formele deel van de vergadering (20.00 – 20.50 uur)

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van het bestuur
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019
5. Jaarverslag over 2019
6. Financieel verslag over 2019
7. Voorstel dechargeverlening op financiële stukken 2019

8. Begroting over 2020
9. Werkterrein / activiteiten BHTD in 2020
10. Verkiezingen
a. Stembureau
b. Bestuur
c. Kascommissie
11. Rondvraag / Laat je Tanthof-hart spreken
12. Sluiting
PAUZE (20.50 – 21.00 uur)
Bewonerscafé: Het groene karakter van Tanthof (21.00 – 22.00 u)
Afsluiting (22.00 uur)

Voorbereiding Algemene Ledenvergadering
Tijdens de ALV worden de volgende stukken besproken:
* Verslag ALV 2019
* Jaarverslag 2019-2020
* Financieel jaaroverzicht 2019 en Begroting 2020

Lees de ALV stukken

Bewonerscafé 2020
Het groene karakter van Tanthof

maandag 16 maart, 21.00 - 22.00 uur
‘Aandacht voor de kwaliteit van een gezonde en groene leefomgeving’
Vanuit de werkgroep “groen, wonen en voorzieningen” vertelt Loes Borst over
natuurwaarden in de knel en presenteert ze voorbeelden, wat je als
wijkbewoner zelf zou kunnen doen om de (groene) kwaliteit van je
leefomgeving te verbeteren. Ze verkent of “the right to challenge” hierin een rol
kan spelen.
Vanuit Natuurlijk Delfland worden we meegenomen langs de groene, soms
onbekende, plekken in de wijk die ecologisch van waarde zijn, zoals de
boomgaard, de buurttuin, maar ook de eeuwenoude Tanthofkade. Ook is
stadsecoloog Diny Tubbing aanwezig. We vragen haar naar de visie op
ecologische waarden in de wijk Tanthof en welk beheer daarbij past.
Deze avond is bedoeld om de bewoners inzicht te geven in de waarde van de
natuur in Tanthof en suggesties te geven, hoe zelf met plezier een bijdrage te
leveren aan de groene leefbaarheid.

Meld u hier aan voor het
Bewonerscafé

Onderzoek gestart naar
energiebesparende
maatregelen
14 februari 2020

Op 10 februari zijn dertig studenten
Bouwkunde van de Haagse
Hogeschool begonnen als
duurzaamheidsadviseurs in de
Delftse wijk Tanthof. In opdracht
van Bewonersvereniging Heel
Tanthof Delft (BHTD) gaan zij tien…

Geslaagde (eerste)
nieuwjaarsreceptie
26 januari 2020

Zondagmiddag, zonnig weer,
vrolijke mensen, lekkere hapjes en
drankjes. Dé ingrediënten voor de
eerste BHTD nieuwjaarsreceptie in
haar bestaan. Officieel in de nieuwe
vorm - een bewonersvereniging
voor huurders en…
Lees meer...

Lees meer...

Onderzoek BHTD en HHS:
verduurzamen
woningvoorraad Tanthof

Factuur contributie 2020
31 december 2019

In de tweede helft van januari zal

31 december 2019

**UPDATE: zaterdag 11 januari,
15:00 uur** Het bestuur van de
BHTD, onze werkgroep Energie &
Duurzaamheid en Stadslab Delft
vragen uw aandacht voor het
volgende bericht. Het betreft een
onderzoek…

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...

Lees meer...
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