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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de BHTD gehouden 
op 8 april 2021 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur en heet de deelnemers welkom. Het is opnieuw een 
digitale vergadering vanwege de maatregelen met betrekking tot het Covid 19-virus. 
 

2. Vaststelling van de agenda 
De standaard agenda  voor een ALV is overgenomen en met de stukken aan de leden beschikbaar 
gesteld. Er wordt geen voorstel voor wijziging van de agenda gedaan, zodat de agenda ongewijzigd 
wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen van het bestuur 
De voorzitter doet een drietal oproepen: 

• Leden die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie wordt gevraagd om dit kenbaar te 
maken, zodat er gekeken kan worden hoe zij het bestuur kunnen komen versterken. 

• Eenzelfde oproep wordt gedaan aan belangstellenden voor één van de werkgroepen van de 
BHTD. 

• Er is nog geen beroep gedaan op geld dat de SVAT bij haar opheffing aan de BHTD heeft doen 
toekomen. Dit geld is bedoeld om financieel bij te dragen aan activiteiten waarvoor 
vrijwilligers worden ingezet en die ten goede komen aan de wijk Tanthof. Als leden 
suggesties weten voor een in aanmerking komende activiteit, worden zij verzocht dit te 
melden. 

 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020. Zij worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag over 2020 
Het jaarverslag over 2020 wordt door de secretaris kort toegelicht. Ook hier zijn verder geen 
opmerkingen over, zodat het ongewijzigd wordt vastgesteld. 
 

6. Financieel verslag over 2020 
Het financieel verslag over 2020 wordt in beeld gebracht en door de penningmeester toegelicht. 
Edward Verbree vraagt hoe het kan dat het SVAT-geld een hoger bedrag is geworden. Dit komt 
omdat eerst een bedrag apart is gehouden om de kosten van het opheffen te betalen. Wat daarna 
overbleef is ook nog naar de BHTD overgemaakt. 
Paul de Widt vraagt of de SVAT nog nadere voorwaarden voor de besteding van het geld heeft 
meegegeven. Dat is niet het geval, anders dan dat het moet gaan om vrijwilligersactiviteiten ten 
behoeve van de wijk Tanthof. 
Edward Verbree vraagt of het geld alleen voor ideeën van BHTD-leden kan worden aangewend? Dat 
hoeft niet, ook niet-leden kunnen een idee dat binnen de omschrijving valt indienen bij het bestuur. 
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Anita van der Drift vraagt waar het verzoek om een bijdrage aan moet voldoen. Het moet om een 
schriftelijk en voldoende onderbouwd verzoek gaan om een bijdrage in bepaalde kosten, niet om het 
gehele bedrag van een activiteit, maar er zijn op dit vlak geen harde grenzen.  Moet het om een 
project met een kop en een staart gaan of kan het ook een bijdrage voor lopende kosten zijn? Beide 
is mogelijk. 
 

7. Voorstel déchargeverlening voor het gevoerde beleid over 2020 
Ook tijdens de ALV in 2020 is het niet gelukt om een kascontrolecommissie te benoemen, zodat het 
bestuur ook dit jaar niet de financiën heeft kunnen laten controleren. 
De penningmeester stelt aan de vergadering voor om desondanks over 2020 décharge te verlenen en 
om voor 2021 een kascontrolecommissie te benoemen die de financiën over 2021 zal controleren. 
Tegen dit voorstel worden geen bezwaren geuit, waarmee de décharge wordt verleend. 
De aanwezigen worden opgeroepen om bij interesse zich kandidaat te stellen voor de kascommissie. 
 

8. Begroting 2021 
Voor de begroting 2021 verwijst de penningmeester naar de bij de vergaderstukken opgenomen 
begroting die ook in beeld wordt gebracht en toegelicht. Hier zijn geen vragen over en de begroting 
wordt goedgekeurd. 
 

9. Werkterrein/activiteiten BHTD in 2021 
De werkgroep Wonen, Voorzieningen, Groen en Verkeer houdt zich bezig met een groot aantal 
onderwerpen, waaronder: de aanleg van de warmtetransportleiding door Tanthof en een 
bijbehorend pompstation, de scholenbouw, de woningen en het groen aan het Chilipad, 
woningbouw aan de Tanthofdreef en Motorenweg, het Odensehuis, vliegverkeeroverlast van 
Rotterdam/The Hague Airport, activiteiten voor bewoners in De Hofstee, jongerenactiviteiten in de 
wijk, het maaien in sloten, biodiversiteit in het Abtswoudse Park, verkeerssituaties, bomenkap 
vanwege de Essentaksterfte en de verbreding van de A4. Wat het laatste betreft meldt de voorzitter 
dat de berekeningen van de verkeershinder door de rechter niet akkoord zijn bevonden. 
 
De werkgroep Energie en Duurzaamheid heeft in het begin van het vorige jaar studenten van de 
Haagse Hogeschool een onderzoek laten doen naar de verduurzaming van woningen in Tanthof. In 
juni en juli is dit gevolgd door een onderzoek op buurtniveau. De resultaten hiervan moeten nog 
gepubliceerd worden. Van september tot december is gewerkt aan het opstellen van een roadmap 
voor de energietransitie. Er is een rapport uitgebracht over hoe men zich kan voorbereiden op een 
gasloze toekomst. 
Begin dit jaar is er een webinar over de energietranitie gehouden waar 27 bewoners van Tanthof aan 
hebben deelgenomen. William van Treuren vraagt of dit webinar nog ergens is terug tezien. Dit is het 
geval, via een link op de website van het Platform Energietransitie. 
 
De werkgroep Communicatie heeft zorg gedragen voor het uitbrengen van de nieuwsbrieven, het 
beheren van de website en het aanbieden van het ledenvoordeel. 
Er is gewerkt aan promotieactiviteiten en het ontwikkelen van een flyer voor nieuwe bewoners en 
één voor huurders.  
Er wordt onderzocht of het een verbetering is om de contributie door middel van automatische 
incasso te innen. 



 
 

Pagina 3 van 3 
 

Ideeën van leden voor nieuwe vormen of leveranciers van collectief voordeel zijn welkom. 
Bij het uitbrengen van de laatste nieuwbrief is er helaas iets verkeerd gegaan doordat hiervoor een 
nieuwe module van de website is gebruikt met abusievelijk een andere dan beoogde werking. 
Hiervoor worden excuses aangeboden. 
 

10. Verkiezingen 
a. Stemprocedure 

Alle huidige bestuursleden zijn aftredend, maar ook herkiesbaar. Er hebben zich voorafgaand 
aan de ALV geen andere kandidaten voor een bestuurslidmaatschap gemeld. Maar die zijn 
wel welkom, en kunnen dan in de volgende ALV worden benoemd. 

b. Bestuur 
Er wordt niet om een stemming gevraagd, zodat de herkiesbare bestuursleden (denkbeeldig 
bij acclamatie) worden verkozen. 

c. Kascommissie 
Paul de Widt en William van Treuren maken kenbaar zich kandidaat te willen stellen voor de 
kascommissie. Zij worden bij digitale acclamatie benoemd. Naar een reservelid wordt nog 
gezocht. 

 

11. Rondvraag 
Vanwege de digitale vorm van deze ALV is er gevraagd om vragen voor de rondvraag vooraf aan te 
melden. Er zijn geen vragen ontvangen. Ook via de chat of mondeling zijn er geen vragen voor de 
rondvraag. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, waarna na een korte pauze het wijkgesprek met de bewoners zal 
beginnen. 


