Uitnodiging BHTD
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Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Uitnodiging ALV & Politiek
Café

Beste nieuwsbrieflezers en leden van de BHTD,
Wij nodigen u van harte uit om onze Algemene Ledenvergadering van 2019 bij
te wonen. Deze e-mail kunt u beschouwen als officiële uitnodiging voor deze
bijeenkomst. Uw speciale aandacht voor de statutenwijziging die wij deze avond
officieel zullen behandelen. Hierna zal de BHTD definitief omgezet worden bij de
notaris in een bewonersvereniging. Wel willen wij u vragen om uzelf van tevoren
aan te melden via onze website i.v.m. de organisatie.

Wanneer u dan toch op onze website bent kunt u zich ook direct aanmelden
voor het Politiek Café Tanthof 2019 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 de ALV >>>

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 in te
vullen!

Agenda Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering BHTD 2019 te houden woensdag 13 februari 2019
vanaf 19.30 uur in wijkcentrum “De Hofstee”, Sandinoweg 149.
Agenda voor het formele deel van de vergadering 19.30 – 20.15 uur
Opening
Vaststelling van de agenda

Mededelingen van het bestuur
Notulen van de Algemene Vergadering 2018
Financieel verslag over 2018
Verslag van de kascommissie over 2018
Begroting over 2019
Wijziging statuten BHTD
zie het concept op onze website onder het kopje LEDEN
Werkterrein/activiteiten BHTD
Verkiezingen
Stembureau
Bestuur
Kascommissie
Rondvraag
Sluiting
PAUZE 20.15 – 20.30 uur
Politiek Café Tanthof 2019 20.30 - 22.00 uur

Politiek Café Tanthof 2019

woensdag 13 februari, 20.30 - 22.00 uur
Er staat de komende jaren heel wat te gebeuren in Tanthof. De gemeente wil de
wijk Tanthof versterken. Een van de punten die hierbij hoort is het
basisonderwijs. Het idee is om een scholencampus te bouwen in het
Abtswoudsepark nabij de keerlus van tram 1. Vanavond zullen we met de
politieke partijen over dit onderwerp in discussie gaan.

Meld u hier aan voor het Politiek Café
>>>
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