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Algemene Ledenvergadering BHTD 2022 te houden 

maandag 4 april vanaf 20.00 uur in wijkcentrum De Hofstee. 
 

 

 

Geachte leden van de BHTD,      Delft, 7 maart 2022 

 

De maatregelen rondom het coronavirus zijn sinds enkele weken versoepeld en dat heeft positieve 

gevolgen voor onze ALV, de algemene ledenvergadering. Als lid heeft u inspraak in de vereniging en 

we nodigen u van harte uit van dit recht gebruik te maken. Dit jaar vindt er weer een LIVE 

bijeenkomst plaats in buurthuis De Hofstee. 

 

Inzage stukken 

Op de tweede pagina van deze uitnodiging vindt u de agenda. De stukken worden uiterlijk maandag 

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

 

Stemmen / Verkiezingen 

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

brengen tijdens de vergadering. Dat is in overeenstemming met onze statuten. De huidige 

bestuursleden stellen zich allen herkiesbaar. Bent u lid van de BHTD en wilt u zich kandidaat stellen 

als bestuurslid? Dit kan tot uiterlijk maandag 21 maart 2022 schriftelijk of via info@bhtd.nl. Wij 

zullen uw kandidaatstelling daarna publiceren, ter kennisname van onze leden. 

 

Aanmelden 

Vanwege de voorbereidingen is het belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan tot uiterlijk 

zaterdag 2 april via een aanmeldformulier op https://www.bhtd.nl/event/alv-2022-bewonerscafe/.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur BHTD 
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Inloop met koffie / thee       vanaf 19.30 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 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2021 

5. Jaarverslag over 2021 

6. Financieel verslag over 2021 

7. Voorstel dechargeverlening op financiële stukken 2021 

8. Begroting over 2022 

9. Werkterrein / activiteiten BHTD in 2022 

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 

 

Bewonerscafé: resultaten wijkenquête Tanthof     21.00 – 22.00 uur 
 

‘Gesprek en discussie naar aanleiding van de bewonersenquête 2022’ 

De BHTD houdt dit voorjaar evenals in 2018 weer een grote wijkenquête die inzicht geeft in de 

actuele woonbeleving van de inwoners van Tanthof. De uitkomsten van deze enquête zullen 

tegen het licht worden gehouden, vergeleken worden met de resultaten uit 2018 en zijn 

onderwerp van gesprek en discussie tijdens dit tweede gedeelte van de avond in de setting van 

een zogenoemd Bewonerscafé. Praat u ook mee over de ontwikkelingen in de wijk en de 

plannen voor een sterker Tanthof? Wij zien u graag aan tafel in wijkcentrum De Hofstee. 

 

Afsluiting         uiterlijk 22.00 uur 
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