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Delft, 6 april 2019 
 
 
 

VOORAANKONDIGING 
Algemene Ledenvergadering TOV - Tanthof Ondernemers Vereniging 

Maandag 20 mei 2019 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op maandag 20 mei 2019 van 18.30 – 20.00 uur (inloop met soep en broodjes vanaf 17.30 uur) vindt bij 
Vitesse (Henk van Riessenlaan 2, 2626 AB Delft) de zesde Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van TOV 
- Tanthof Ondernemers Vereniging. 
 
Tijdens deze ledenvergadering wordt o.a. de voortgang van het Actieplan van TOV besproken.  
Het actieplan bestaat uit enkele concrete projecten die worden uitgevoerd om de aantrekkelijkheid van de 
(bedrijfs)omgeving in Tanthof te verhogen en de samenwerking in het gebied te stimuleren.  
 
Het bestuur van TOV nodigt haar leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn en mee te denken over de wijze 
waarop de projecten in de komende periode worden uitgevoerd. 
 
Na afloop van de bijeenkomst is er weer gelegenheid tot napraten en netwerken onder het genot van een 
drankje en hapje. 
 
Daarnaast wil het bestuur dat op dit moment uit 5 bestuursleden bestaat, graag uitbreiden. Leden die 
geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie kunnen zich te allen tijde melden bij een van de bestuursleden. 
 
De leden ontvangen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergadering via Chainels de officiële 
uitnodiging samen met alle vergaderstukken en een aanmeldformulier. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail info@tov-delft.nl.  
Overigens is er op onze website www.tov-delft.nl en die van het Ondernemersfonds Delft 
www.ondernemersfondsdelft.nl/tanthof-21 veel informatie te vinden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 

 
 
 
 

Indien u nog geen lid bent van TOV, maar wel aanwezig wil zijn, kunt u zich tot en met maandag 13 mei 2019 
opgeven als lid. U kunt lid worden door € 5,00 over te maken op bankrekeningnummer: 
NL48INGB0006594186 t.n.v. TOV te Delft onder vermelding van “contributie TOV 2019”, de naam van uw 
bedrijf, en of u eigenaar of huurder van het pand bent. Daarnaast ontvangen wij graag uw logo (hoge 
resolutie), en naam en e-mailadres van de contactpersoon. 
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