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Verslag Algemene Ledenvergadering 5 juli 2016, 17.30-19.00 uur, Casa del Sol
Aanwezig: Hans Deurloo (voorzitter), Frank Hopstaken (secretaris), Hans Koonincks (bestuurslid),
Menno Lups (bestuurslid), Marja Keizer (fondsmanager OFD), Jacqueline Steeneveld (penningmeester),
Marijke de Vreede (secretariaat TOV)
Jan Bouter (Primera), Trudi Deurloo (Borduurservice Delft), Gert-Jan Hakkesteegt (Buro Nomden), Theo
Hermans (Camperservice), Henk Revier en Fred de Vos (Kynologenclub Delft), Otto Keuzenkamp (Slagerij
Keuzenkamp), Jaap van Spronsen en Gerrit de Wit (Brasserie The Family), Gerrit Strooker (Gemms),
Anja en Walter Tetteroo (Casa del Sol), Pieter van Veen (Sporthal Tanthof en B&EST), Edwin van der
Zijden (NEN)
Afmeldingen ontvangen van: Chris van Buuren (Mondial Movers), Bart Kerdijk (Tandprothetische
praktijk Kerdijk & van der Laan), Petra Torremans (vv SEP Delft), Marius van Vlijmen (TV Tanthof en
iAddress), Klaas en Tiemo Walda (Aannemersbedrijf Het Tanthof)
1. Opening en vaststelling agenda
Hans Deurloo heet iedereen welkom en stelt het bestuur voor.
Officieel wordt Hans Deurloo bij agendapunt 5 voorgedragen als nieuwe voorzitter. Door het tussentijds
aftreden van de vorige voorzitter (Willem van Spanje) heeft Hans tijdelijk het voorzitterschap waargenomen. Daarom zal hij deze vergadering voorzitten.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
3. Vaststellen notulen ALV d.d. 28 mei 2015
Tekstueel:
Pagina 1 – Aanwezig: Rowena Poortvliet wordt gewijzigd in Rowena Zuiderwijk.
Het verslag wordt met deze correctie goedgekeurd.
4. Financiële zaken
a. Toelichting op de jaarstukken 2014/2015 en verslag kascommissie
Jacqueline licht toe dat ervoor gekozen is ook een balans over 2014 op te stellen omdat bij de vorige
ALV alleen de projectadministratie 2014 besproken is. In de liquide middelen is een voorschot op de
btw opgenomen, dat ontvangen is van het OFD, omdat de TOV dit moet voorfinancieren.
Het te besteden trekkingsrecht eind 2015 was € 103.336. Hiervan is € 18.552 reeds toegekend aan uit
te voeren projecten en € 84.784 vrij te besteden. Ten opzichte van 2014 is in 2015 het eigen vermogen gestegen met circa € 20.000.
De gelden van het trekkingsrecht vervallen op termijn, maar dit wordt voorkomen door gelden te
labelen en zodoende te reserveren voor toekomstige projecten. In 2015 is een apart “gebied” opgericht voor stadsbrede / gebiedsoverstijgende projecten van het Ondernemersfonds, zoals de
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Delftse taptoe, Delft on Stage en het ondernemersvoetbaltoernooi. 5% van het trekkingsrecht wordt
apart gehouden voor dit “gebied”.
De kascommissie – vertegenwoordigd door Trudi Deurloo namens Borduurservice Delft – meldt dat
de aangeboden stukken t.b.v. de kascontrole door zijn ingezien en goedgekeurd. Tiemo Walda –
eveneens kascommissielid namens Aannemersbedrijf Het Tanthof – is wegens ziekte niet aanwezig
maar heeft via de e-mail zijn goedkeuring gegeven (zie bijlage).
b. Decharge penningmeester en bestuur
De leden verlenen de penningmeester en bestuur decharge bij acclamatie (besluit).
c. Benoeming kascommissie 2016
De kascommissie wordt gekozen voor een periode van 2 jaar. De termijn van Tiemo Walda loopt nog
1 jaar door. Trudi Deurloo wordt voor de komende 2 jaar opgevolgd door Henk Revier namens de
Kynologenclub Delft (besluit).
d. Begroting 2016/2017
Naast het nog te besteden trekkingsrecht tot en met 2015 ad € 103.336 is er tot en met eind 2019
jaarlijks circa € 35.000 te besteden. Dit wordt o.a. besteed aan meerjarige projecten zoals de hanging
baskets/plantenbakken en sfeerverlichting.
Naar de sfeerverlichting (Dasstraat en Bikolaan) wordt opnieuw gekeken omdat het contract met
Homan is opgezegd en wordt overgegaan naar MK Illumination.
Het voetbaltoernooi wordt eventueel door TOV Delft aangevuld, afhankelijk van de stadsbrede
bijdrage.
Grotere onderhanden projecten als bewegwijzering en duurzaamheid (LED/Zonnepanelen) worden
onder agendapunt 7 nader toegelicht.
De leden gaan akkoord met de begroting (besluit).
5. Bestuurszaken
a. Aftreden als voorzitter en als bestuurslid: Willem van Spanje
Zoals op het rooster van aftreden is te zien, is Willem in juni 2016 afgetreden, als voorzitter en als
bestuurslid.
Het rooster is zodanig opgesteld dat het bestuur niet in zijn geheel gelijktijdig kan aftreden, maar dat
aftreden cq herbenoeming getrapt plaatsvindt.
Voordragen voor 3 jaar als voorzitter: Hans Deurloo
Onder applaus wordt Hans Deurloo benoemd als voorzitter voor 3 jaar (besluit).
6. Ledenzaken
a. Vaststellen contributie 2017
De contributie voor 2016 is € 5,00 en de leden gaan ermee akkoord dit bedrag te continueren in 2017
(besluit).
b. Aantal leden per 1 juli 2016
In 2015 had TOV 34 leden. In 2016 hebben 23 leden de contributie betaald. Naar de overige 9 leden
die nog niet betaald hebben, wordt nog een keer een reminder gestuurd (actie afgehandeld).
c. Ledenwerving
In het najaar zal een nieuwsbrief naar alle zakelijke ozb-betalers worden gestuurd om o.a. nog meer
leden te werven. Daarnaast wordt de leden gevraagd hun buren te enthousiasmeren voor het lidmaatschap en de voordelen daarvan.
7. Terugblik en vooruitblik
Aan de hand van een presentatie met foto’s wordt teruggeblikt op de afgeronde en lopende projecten
waar TOV financieel aan bijgedragen heeft:
Oogstfeest 2015, veiligheidshesjes voor de 6 basisscholen, burendag Tanthof met parasols, sinterklaasfeest 2014 en 2015, kerstverlichting, kerstroute, Nieuwjaarsborrel 2016, ondernemersvoetbaltoernooi
2015 en 2016, plantenbakken en hanging baskets (doorlopend project).
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Informatie met meer informatie en foto’s over de projecten is terug te vinden op de website (www.tovdelft.nl/) .
Vooruitblik:
Bewegwijzering (toelichting door Hans Deurloo)
De huidige bewegwijzering in Tanthof is verouderd en verslechterd, veel bordjes ontbreken in de
frames. Het plan is om vanuit de 3 toegangswegen bewegwijzering te plaatsen naar de 2 winkelcentra,
sportpark en tennispark. De bedrijven kunnen een 5-jarig abonnement nemen op hun vermelding op de
bordjes in de frames voor een bedrag van € 130,- per jaar per bordje. Leden van TOV krijgen 50% korting
op het abonnement; de startkosten worden betaald door de leverancier en TOV (elk 50%). TOV heeft
voor dit project € 30.000 gereserveerd (eerste plaatsing + 5 jaar abonnementskosten). Er wordt niet
vooruit gefinancierd maar in jaarlijkse termijnen. Onderhoud en schoonmaak zijn bij het abonnement
inbegrepen.
Bij akkoord gaat de leverancier na de zomer acquisitie plegen aan de hand van de TOV-ledenlijst.
Niet-leden zullen benaderd worden, waarbij de leverancier aan zal geven wat het voordeel is als ze lid
worden van TOV.
Op de vraag van Frank of deze bewegwijzering in het huidige digitale tijdperk zal aanslaan of te combineren valt, merkt Edwin van der Zijden op dat NEN behoefte heeft aan bewegwijzering vanaf het
station. Henk Revier merkt op dat de gps in Tanthof ook wel eens de weg kwijtraakt.
Duurzaamheid (toelichting Frank Hopstaken)
Het collectief aanleggen van glasvezelbekabeling zoals in de vorige ALV besproken, is niet haalbaar
gebleken omdat er al aansluitpunten in de wijk beschikbaar zijn.
De aanleg van zonnepanelen is naar aanleiding van de initiatieven van Technopolis bekeken.
Grootschalige aanleg is niet eenvoudig. De SDE subsidie van de overheid is snel op en na 2020 is de
teruglevering-garantie van energie als je meer produceert dan voor eigen gebruik niet zeker.
Eenvoudig energie besparen kan door over te gaan op LED verlichting, met name het vervangen van TL
door LED in grote ruimtes. Ook halogeen kan door LED worden vervangen. LED verdient zich snel terug
(4-5 jaar) en bij gebruik van LED zijn minder zonnepanelen nodig om energieneutraal uit te komen.
Edwin van der Zijden vertelt dat NEN wil overstappen op LED, een investering van circa € 300.000 die op
basis van de huidige energieprijs zal worden terugverdiend in 4 à 5 jaar. Daar zit energie-investeringsaftrek in. Energiebesparing wordt geschat op 50% tot 75%.
Frank licht de regeling voor de TOV-bijdrage aan Energie-efficiency, die aan alle leden is rondgestuurd,
nog kort toe. De leden wordt verzocht om een aanvraag in te dienen.
8. Rondvraag
Gerrit de Wit: op 9 april jl. is de werkgroep Abtswoude-Midden opgericht, met het doel evenementen te
organiseren met, door en voor Tanthof. Het eerste evenement staat gepland op zondag 18 september
a.s., heet “Tanthof bruist” en gaat over groeien, bloeien, oogsten, gezond eten en bewegen. Er is al een
aantal geïnteresseerden die mee wil doen. Er is een projectplan en de werkgroep wil graag een aanvraag
indienen voor financiële ondersteuning. Gerard wordt verwezen naar de website om een aanvraagformulier in te vullen. Er kan sowieso op de website aandacht aan besteed worden d.m.v. een stukje tekst
en een link.
Henk Revier: De kynologenclub is gevestigd aan het eind van de Tanthofdreef waar geen straatverlichting meer is (geen gemeentelijke grond). Henk wijst op het veiligheidsaspect en vraagt in hoeverre
TOV daarin iets kan betekenen. TOV kan een melding doen of de vraag neerleggen bij de gemeente. Een
optie is om wellicht met diverse (sport)verenigingen een projectplan te maken en een aanvraag in te
dienen of samen te werken met het sportpark. De plek is ook een formele startplek van wandelingen in
Midden-Delfland. Pieter van Veen geeft aan dat hij contacten heeft met Midden-Delfland en graag in
gesprek gaat met Henk om te kijken wat ze gezamenlijk kunnen doen.
9. Sluiting
De vergadering sluit onder applaus om 18.50 uur.
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Van: "Het Tanthof" <info@hettanthof.nl>
Aan: <info@tov-delft.nl>
Onderwerp: Afmelding Het Tanthof b.v.
Datum: dinsdag 5 juli 2016 13:17

Beste TOV bestuur en leden,
Helaas moeten wij vanwege ziekte afzeggen voor de ledenvergadering vanavond.
Ik wil hier bij schriftelijk vermelden dat de aangeboden stukken t.b.v. de kascontrole door mij zijn
ingezien en goedgekeurd.
Vriendelijke groet,

Aannemersbedrijf Het Tanthof bv.
Tiemo en Klaas Walda.
Tel: 015 – 262 16 16
Mob: 06 – 54 286 550
Mail : info@hettanthof.nl

