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Verslag Algemene Ledenvergadering TOV
28 mei 2015, 18.30 uur, locatie Brasserie The Family, Kalfjeslaan 135
Aanwezig: Jacqueline Steeneveld (penningmeester), Frank Hopstaken (secretaris, plv. voorzitter), Hans
Koonincks (bestuurslid), Menno Lups (bestuurslid), Marja Keizer (fondsmanager), Folkert van der Maas,
Trudy Deurloo, Hans Deurloo, Klaas Walda, Timo Walda, Rowena Zuiderwijk, Alexis Bron (Xenosite) en Frank
Bazelmans (deelgebied TU)
Afmeldingen: Willem van Spanje (voorzitter), Jan Bouter, Gert-Jan Hakkesteeg, Magda Tuijn en Marius van
Vlijmen.
1. Opening, vaststelling agenda, ingekomen stukken en mededelingen
Frank Hopstaken is later aanwezig, tot die tijd zal Hans Koonincks de vergadering leiden. Na de pauze zal
Frank het overnemen. Folkert notuleert.
2. Voorstelronde van de aanwezigen (naam noteren op presentielijst)
3. Vaststellen verslag ALV 30 september 2014 (zie website)
Er was een vraag over de precieze oprichting van de vereniging: 26 juni 2014
Willem van Spanje is momenteel door omstandigheden niet beschikbaar voor de vereniging. Frank
Hopstaken neemt zijn taak waar.
Naar aanleiding van punt 6 van het verslag werd er gevraagd wat de huidige stand van zaken is bij het
werven van leden. Jacqueline licht toe dat er nu 29 leden zijn die betaald hebben. Er is nog een aantal
bedrijven die wel toegezegd hebben om lid te worden, maar nog niet hebben betaald. Het blijkt lastig om
bedrijven te binden. Mogelijkheid zou kunnen zijn om meer een persoonlijkere benadering toe te passen.
Daarnaast moet TOV ook zichtbaarder zijn in de wijk. Er zijn inmiddels stickers van TOV, die moeten
verspreid worden onder de leden.
De genoemde projecten bij punt 7 hebben inmiddels de volgende status:
Sportimpuls-aanvraag voor Fit4Bizz is niet gehonoreerd. Wordt opnieuw geprobeerd. Mifit is wel
begonnen op Lagosweg59.
Plantenbakken komen later in de vergadering aan bod;
Schaatsbaan was een succes, er waren alleen te weinig kaarten (o.a. bij Het Tanthof) om uit te delen.
Als laatste kwam nog de vraag over de precieze bedoeling van het Ondernemersfonds. Antwoord:
Ondernemers betrekken bij het trekkingsrecht. In Tanthof is gekozen voor een verenigingsvorm zodat
leden invloed hebben (stemrecht). Daarnaast kan TOV btw terug vragen en is er een betere/ duidelijke
organisatie van eigendomsrecht en –verantwoording van aangeschafte goederen.
4. Verslag bestuur over 2014 (info zie www.tov-delft.nl)
a. Ledenoverzicht
Er moet een lijst komen op de website met namen en logo’s van de leden.
Voor het werven van nieuwe leden is de zichtbaarheid belangrijk (zie hierboven). Opties die genoemd
zijn is om een nieuwsbrief te maken of de wijkkrant terug te vragen.
Daarnaast is het wellicht een idee om een stageopdracht te maken, zoals enquête die door Tanthof West
bij start is uitgevoerd, hoe we als TOV beter onder de aandacht kunnen komen.
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5. Jaarstukken en verantwoording 2014
a. Controle op de rekening
Akkoord bevonden
Wellicht is het verstandig om afschrijvingen op te nemen.
De huidige financiële staat van de gemeente Delft heeft geen invloed op het trekkingsrecht van de
TOV. Marja lichtte toe dat er geen directe link is tussen de gemeente en het ondernemersfonds.
Voor volgend jaar is het handig als er een kascommissie is die de controle doen. Hans Deurloo en
Klaas Walda zullen deze commissie vertegenwoordigen.
6. Voorstel bestuurssamenstelling voor 2015-2016
Het voorstel is om Willem van Spanje in ieder geval tijdelijk te vervangen, omdat hij op dit moment te
weinig tijd heeft om zich bezig te houden met TOV. Hans van Deurloo is voorgedragen en gelijk
bevestigd als bestuurslid door de ALV.
7. Projectvoorstellen
a. Reguliere projecten horend bij Tanthof, incl. terugkoppeling over Fit4Bizz
De vorige aanvraag bij Sportimpuls is afgewezen en was de basis voor het verzoek. Nu is er voor
2015 een nieuwe aanvraag Sportimpuls met een nieuw model aangevraagd. Ze zijn inmiddels wel
gestart vanuit Mifit op Lagosweg 59 (www.mifitsport.com). Meer informatie volgt later.
b. Bloembakken en groen (2015 e.v.)
Hans Koonincks heeft binnenkort een afspraak met KANV over wat ze wellicht kunnen doen in de
wijk Tanthof (onderhoud van het groen).
Vooral in Tanthof Oost zou er wel wat meer groen mogen (Tanthofdreef). Daarbij kunnen we ook
kijken naar andere opties dan Combiwerk, omdat die wel erg prijzig zijn. Wellicht kunnen we
bakken hangen aan lataarnpalen. Hiervoor moet wel overlegt worden met de gemeente via
Sander den Hollander (06-53986009).
Daarnaast werd nog geopperd op de naam Tanthof in groen (bloemetjes bij de afrit A4 of een
heg in Oost, langs spoor of weg, plaatsen.
c. Toelichting op mogelijkheden Zonnepanelen door Frank Bazelmans (gebied TU)
Frank Bazelmans vertelt over hoe zij in hun deelgebied via subsidie de aanleg van zonnepanelen
hebben kunnen regelen.
Er is een SDE plus regeling vanuit de overheid, puur gericht op grootverbruikers (minimaal 150m2
en 3x 80 amp. aansluiting). De regeling is 3,5 miljard Euro per jaar.
Het is handig om deze aanvraag via een adviseur te doen. Er is een toenemende vraag naar de
subsidie, dus meer concurrentie. Aan het einde van het jaar is het meeste geld beschikbaar, maar
ook de meeste aanvragen.
Via Milène Junius is er meer informatie beschikbaar over zonnepanelen voor kleine
aansluitingen.
Verder wist Frank Bazelmans te melden dat de N470 een experiment wordt om wegen minder
energie te laten verbruiken, maar erg concreet was dit project nog niet.
d. Toelichting op aanleg glasvezel bekabeling door Alexis Bron (Xenosite)
Alexis Bron van Xenosite geeft een toelichting over het aanleggen en gebruik van glasvezel.
Voordeel van glasvezel is dat er meer data over heen kan en dat diverse diensten (beveiliging,
internet, telefonie) via één dienstverlener kan lopen.
Abbonementen zijn over het algemeen best prijzing (v.a. € 180,- - € 300 per maand), maar
Xenosite kan collectiviteitstorting aanbieden (v.a. ongeveer € 180,- per maand).
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Er zijn minimaal 25 deelnemers nodig. Dan gaat Xenobite onderzoeken wat de precieze
aansluitkosten (wellicht gratis) zullen zijn, afhankelijk van de spreiding van de bedrijven.
Xenosite legt in principe de glasvezel aan tot de aansluiting in het gebouw. Interne bekabeling
moet men zelf regelen.
Het inventariseren van geïnteresseerden moeten TOV zelf doen.
TOV is uiteindelijk niet onderhoudsplichtig.
8. Volgende vergadering reguliere bijeenkomst
Volgende bestuursvergadering is op 16 juli 2015. ALV in het najaar op nader te bepalen datum.
9. Rondvraag
Klaas Walda vroeg zich af hoe het nu zit met het plaatsen van een verkeersspiegel bij het kruispunt bij
Het Tanthof. Dit kunnen we nogmaals aankaarten bij de gemeente (Sander den Hollander).
Daarnaast was het jammer dat er maar weinig leden bij de vergadering zijn;
De terugkoppeling n.a.v. aanvragen mag sneller;
Er is behoefte aan meer activiteiten bij de bedrijven zelf, wellicht moet daar een brainstormsessie voor
worden ingepland.
10. Sluiting

Actielijst









Verspreiden TOV stickers;
Namen en logo’s van alle leden op de TOV site plaatsen;
Onderzoek doen naar nieuwsbrief/ wijkkrant;
Inventariseren of er interesse is in glasvezel;
Reparatie groenbakken;
Contact opnemen met Sander den Hollander (gemeente Delft) voor mogelijkheden voor groen in de
wijk;
Onderzoek naar letters Tanthof in groen bij het binnenkomen van de wijk;
Plannen brainstormsessie voor activiteiten bij bedrijven zelf?

