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Verslag Algemene Ledenvergadering 27 juni 2017, 18.00-19.30 uur, GDS Keramiek
Aanwezig: Hans Deurloo (voorzitter), Marja Keizer (fondsmanager OFD), Hans Koonincks (bestuurslid),
Menno Lups (bestuurslid), Jacqueline Steeneveld (penningmeester), Marijke de Vreede (secretariaat
TOV), Ruud van den Akker (GDS Keramiek), Trudi Deurloo (Borduurservice Delft), Marco Haring en Hans
de Jong (Kynologenclub Delft), Gerrit Strooker (Gemms), Anja Tetteroo (Casa del Sol), Ronald van Vugt
(Metis IT)
Afmeldingen ontvangen van: Frank Hopstaken (secretaris), Jan Bouter (Primera), Chris van Buuren
(Mondial Movers), Jolanda Hoogduin (Hoogduin Papierrestauratoren), Koen Huisman (Hoveniersbedrijf
K.Huisman), Henk Revier (Kynologenclub Delft), Florentine van der Stoep (Fysiotherapie Tanthof Oost),
Petra Torremans (vv SEP Delft), Marius van Vlijmen (TV Tanthof en iAddress), Klaas en Tiemo Walda
(Aannemersbedrijf Het Tanthof), Magda Wilpshaar-Tuijn (Apotheek Tanthof), Sylvia de Wit (Brasserie
The Family), Edwin van der Zijden (NEN)
1. Opening en vaststelling agenda
Hans Deurloo heet iedereen welkom en geeft Ruud van den Akker het woord voor een introductie van
GDS Keramiek.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
De nieuwjaarsborrel 2018 zal plaatsvinden bij Camperservice, in combinatie met een rondleiding bij
Hoogduin Papierrestauratoren.
Ronald van Vugt biedt aan de volgende ALV in 2018 te laten plaatsvinden bij Metis IT.
Marco Haring en Hans de Jong nodigen TOV-Delft uit om de nieuwjaarsborrel 2019 bij de Kynologenclub
te laten plaatsvinden, omdat in dat jaar het 100-jarig bestaan gevierd wordt.
Er volgt een voorstelronde. Marja Keizer vertelt kort iets over het Ondernemersfonds (zie hiervoor ook
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/) en over Delft Verbindt, die de 3 stadsbrede ondernemersnetwerkbijeenkomsten organiseert, te weten: de zomerbarbecue (dit jaar op 26 juni jl. bij de Botanische
Tuin van TU Delft), de Kracht van Delft (20 november 2017 in Theater de Veste) en Boerenkool met
Bubbels. Zie voor meer informatie https://www.delftverbindt.nl/.
3. Vaststellen notulen ALV d.d. 5 juli 2016
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
4. Financiële zaken
a. Toelichting op de jaarstukken 2015/2016 en verslag kascommissie
Jacqueline licht toe dat het bedrag dat op de balans staat bij “te ontvangen trekkingsrechten toegekend” gereserveerd staat voor projecten die opgestart zijn of in de planning staan, maar nog niet
(geheel) zijn uitbetaald (bijv. bewegwijzering, zonnepanelen). Het “trekkingsrecht vrij” is vrij te
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besteden aan nieuwe eenmalige, kortdurende projecten/initiatieven die het ondernemersbelang
ondersteunen.
De ondernemersvereniging kan niet alle btw terugvragen maar slechts 70%. Dit heeft te maken met
verenigingen en instellingen die niet btw-plichtig zijn.
De kascommissie, bestaande uit Tiemo Walda en Henk Revier, heeft op 20 juni jl. alle financiële
stukken ingezien en er is steekproefsgewijs controle uitgevoerd. In alle gevallen was de uitkomst dat
de kas correct was en klopte.
b. Decharge penningmeester en bestuur
De leden verlenen de penningmeester en bestuur decharge (besluit).
c. Benoeming kascommissie 2017
De kascommissie wordt gekozen voor een periode van 2 jaar. De termijn van Henk Revier loopt nog 1
jaar door. Tiemo Walda wordt voor de komende 2 jaar opgevolgd door Ronald van Vugt namens
Metis IT B.V. (besluit).
d. Begroting 2017
Op de begroting staan structurele uitgaven per jaar (bijv. het onderhoud van de bloembakken,
wisseling bloemen, sfeerverlichting), reserveringen voor cultureel/maatschappelijk en sportieve
projecten in de wijk, netwerken e.d. en bestuurskosten.
De leden gaan akkoord met de begroting (besluit).
5. Bestuurszaken
a. Herbenoemen voor 3 jaar als penningmeester: Jacqueline Steeneveld
De leden gaan akkoord met de herbenoeming voor 3 jaar (besluit).
b. Herbenoemen voor 3 jaar als bestuurslid: Hans Koonincks
De leden gaan akkoord met de herbenoeming voor 3 jaar (besluit).
c. Aftreden als bestuurslid: Menno Lups
Menno is met zijn bedrijf verhuisd naar Schieoevers en treedt daarom af als bestuurslid. Wel blijft hij
betrokken bij TOV als “buitengewoon lid”. Het bestuur is Menno dankbaar voor zijn inzet en bijdrage
als bestuurslid de afgelopen jaren en de reprowerkzaamheden voor de nieuwsbrief en kerstkaart. Als
dank wordt hem een afscheidscadeau overhandigd.
d. Voordragen voor 3 jaar als bestuurslid: Anja Tetteroo
Onder applaus wordt Anja Tetteroo benoemd als algemeen bestuurslid voor 3 jaar (besluit).
6. Ledenzaken
a. Vaststellen contributie 2018
De contributie voor 2017 is € 5,00 en de leden gaan ermee akkoord dit bedrag te continueren in 2018
(besluit).
b. Aantal leden per 1 juni 2017
Op 1 juni 2017 had TOV 47 leden. Inmiddels is een van de leden vertrokken uit Delft, waarmee het
aantal op dit moment verlaagd is naar 46 leden.
Gezien het aantal leden dat dit keer aanwezig is bij de ALV en het aantal evenementen e.d. dat in
deze periode wordt georganiseerd, wordt overwogen de ALV volgend jaar eerder in te plannen (april
of mei).
7. Projecten
De doelstellingen en criteria van het Ondernemersfonds en TOV-Delft worden toegelicht (zie hiervoor
ook de in juni toegestuurde nieuwsbrief).
Aan de hand van een presentatie met foto’s wordt teruggeblikt op de afgeronde en lopende projecten
waar TOV financieel aan bijgedragen heeft.
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Schoolschaatsen
Aan de gebieden was gevraagd of ze wilden bijdragen aan het mogelijk maken van het winterfestival aan
de Schoemakerstraat. TOV heeft dat niet gedaan, maar de basisscholen in Tanthof de gelegenheid
gegeven om met de leerlingen een keer te gaan schaatsen en zodoende toch wat omzet te genereren.
Alle 6 basisscholen hebben meegedaan met het schoolschaatsen.
Lentefeest / oogstfeest / Sinterklaasfeest
Dit zijn terugkerende activiteiten waar elk jaar een aanvraag voor wordt ingediend. Met name het lentefeest en oogstfeest passen eigenlijk niet binnen de criteria en doelstellingen van het Ondernemersfonds.
Een bijkomstigheid is dat er een wildgroei aan stichtingen en buurtinitiatieven ontstaat die niet of
nauwelijks met elkaar samenwerken. Als er meer samenhorigheid en structuur is, en de initiatieven
meer met elkaar verbonden zouden zijn om zo samen iets moois op te zetten voor de wijk, dan zou
wellicht een eenmalige opstartbijdrage mogelijk zijn.
Bewegwijzering
Bewegwijzering is door regelgeving niet overal mogelijk, maar alleen op bedrijventerreinen. Voor
winkelcentra gelden weer andere regels. Vanwege deze criteria was het niet mogelijk alle zakelijke ozbbetalers in de wijk aan te schrijven en te laten deelnemen aan het project.
Hanging baskets / bloembakken
Aan de Burgemeestersrand en bij Station Delft-Zuid komen extra bloembakken. Als de huidige
composiet bloembakken stuk of beschadigd zijn, zullen ze worden vervangen door cortenstalen bakken.
Cortenstaal is gewalst staal dat, wanneer het blootgesteld wordt aan de elementen, een mooie roestlaag krijgt.
Sfeerverlichting
De sfeerverlichting aan de Dasstraat is uitgebreid met de Bikolaan.
LED / zonnepanelen
Voor een rekenvoorbeeld LED, zie de nieuwsbrief die onlangs is verstuurd. De tegemoetkoming is
afhankelijk van de grootte van het project. Bij een project tot € 1.000 krijgt men 25% van de nettoinvestering, bij een project tot € 5.000 krijgt men 20%. Bij meer dan € 5.000 wordt het 15% met een
maximum van € 2.500 per project. Bovendien geldt een drempel bij energie-investeringsaftrek.
Een zonnepanelenproject is handiger om te doen als de LED-verlichting aangepast is.
De Kynologenclub heeft interesse en over 2 weken wordt LED-verlichting geplaatst.
GDS Keramiek heeft ook over LED nagedacht, maar het aantal lumen bij LED geeft voor hun te weinig
lichtopbrengst. Als zij in LED zouden investeren kost het € 5.500, het vervangen van de tl-buizen kost
€ 500.
Als men aan vervanging toe is, heeft men waarschijnlijk meer interesse om te investeren in LED. De TOVregeling is verlengd en voor informatie en vragen kan men terecht bij Frank Hopstaken.
Social sofa’s
Er zijn 2 locaties uitgezocht in het Abtswoudsepark en er is toestemming aangevraagd bij de gemeente
om daar 2 social sofa’s te plaatsen. Na de zomervakantie wordt bij de basisscholen in de wijk een
ontwerpwedstrijd uitgezet. Twee van de ingezonden ontwerpen zullen worden uitgekozen om als
mozaïek op de sofa’s te worden aangebracht.
Meer informatie over de projecten is terug te vinden op de website (www.tov-delft.nl/).
Elk gebied draagt 5% af voor stadsbrede projecten. Dat zijn projecten die de hele stad dienen en door
alle gebieden gedragen worden. Er is een afwegingskader opgesteld waarbinnen projecten moeten
vallen, dat ook per gebied gebruikt kan worden om op een meer gefundeerde manier besluiten te
nemen.

3

8. Rondvraag
De nieuwjaarsborrel in januari 2018 vindt plaats bij CamperService in combinatie met voorafgaand een
rondleiding in het atelier van Hoogduin papierrestauratoren. Een hoogst interessant ambachtelijk bedrijf
waarvan er slechts drie in Nederland gevestigd zijn.
De volgende ALV in voorjaar 2018 vindt plaats bij Metis IT
De nieuwjaarsborrel in 2019 vindt op een woensdag plaats bij de Kynologenclub die in dat jaar hun 100jarig bestaan vieren.
9. Sluiting
Met dank aan Ruud van den Akker voor de gastvrijheid van GDS Keramiek wordt de vergadering om
19.30 uur gesloten.
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