NIEUWSBRIEF
Nr. 2 – voorjaar 2017

DOELSTELLING EN CRITERIA ONDERNEMERSFONDS:
Het Ondernemersfonds Delft biedt financiële ondersteuning aan ondernemers die gezamenlijk een
project willen uitvoeren om hun gebied of de stad schoner, veiliger en gezelliger te maken. Het
fonds werkt stadsbreed, maar wel volgens een gebiedsgerichte aanpak. Ondernemersverenigingen
in de gebieden kunnen aanvragen bij het fonds indienen. Als het bestuur akkoord gaat met de aanvraag, kan de ondernemersvereniging het project uitvoeren. Na afloop van het project kan een declaratie bij het fonds worden ingediend.
TOV-DELFT:
TOV-Delft behartigt de belangen van de ondernemers en instellingen in Tanthof die onroerende
zaak belasting betalen. Van deze belasting komt 8,22% in het Ondernemersfonds Delft terecht.
De gelden in dit fonds zijn beschikbaar voor initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen.
Criteria waaraan een project moet voldoen wil het aanmerking komen voor een financiële bijdrage:
 De vereniging dient representatief te zijn voor het betrokken gebied.
 De activiteit dient een collectief doel (voor ondernemers) in de wijk.
 De keuze voor het project of de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen.
 De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan daar wel een aanvulling op zijn.
 De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de wijk.
 Er is nog voldoende budget beschikbaar.
 Financiering vindt alleen plaats als er sprake is van een specifiek project en voor reguliere exploitaties. Er kan geen aanspraak op het fonds worden gedaan voor structurele financiering.

AFTREDEN MENNO LUPS
Bij de komende Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 juni a.s. treedt Menno Lups af als algemeen bestuurslid. Menno is met zijn bedrijf verhuisd naar de Rotterdamseweg en kan daarom niet
langer bestuurslid zijn voor TOV-Delft. Als “buitengewoon lid” blijft Menno van harte welkom op al
onze bijeenkomsten.

Afscheidswoordje van Menno
Na 32 jaar Tanthof toch nog verhuizen.
Na heel wat veranderingen de afgelopen jaren, mede
dankzij de crisis, heb ik het besluit genomen om te
gaan verhuizen. Ten eerste ben ik nog alleen over en
kan wel met minder ruimte uit de voeten en ten tweede was mijn buurman op zoek naar meer ruimte. De
beslissing was snel gemaakt. Het pand werd verkocht.
Via een kennis ben ik terechtgekomen op de Rotterdamseweg 388-c.
Qua ligging voor mij en een groot deel van mijn klanten zeker niet ongunstig. Uiteraard heb ik altijd
met veel plezier in het Tanthof gezeten en ook in het bestuur van de ondernemersvereniging. Wat
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betreft de ondernemersvereniging ga ik de “gezellige” bijeenkomsten missen, maar aangezien ik
aan de andere kant van de stad zit en ik mij ook niet optimaal kan inzetten, lijkt het mij beter dat ik
mijn bestuursfunctie beschikbaar stel voor een “Tanthof” inzittende .
Wat betreft mijn bedrijf mis ik de bedrijvigheid in en om het bedrijf. Ook de winkels op loop-/fietsafstand vond ik erg prettig. Dat heb ik hier absoluut niet. Ik heb inmiddels mijn draai wel gevonden
op mijn nieuwe locatie en ben aangeschoven bij Bedrijvenkring Schieoevers. Maar ik blijf mij op de
hoogte houden van de ontwikkelingen in het Tanthof.
Met vriendelijke groet, Menno Lups
(info@alevo.nl; www.alevo.nl; 015-2569260)

TERUGBLIK NIEUWJAARSBORREL
De nieuwjaarsborrel vond dit jaar op 24 januari plaats
bij Casa del Sol. Bijna alle leden waren daarbij aanwezig.
Onder het genot van drankjes en uiteraard heerlijke
tapas werd er volop genetwerkt en plannen gemaakt.
Diverse mensen gaven aan wat vaker de nieuwsbrief te
willen ontvangen om zo nog meer op de hoogte te blijven van wat er speelt bij de ondernemersvereniging en
in de wijk. Ruud van den Akker bood aan de ALV een
keer bij GDS Keramiek te houden en Jolanda Hoogduin
kwam met het idee om een keer een rondleiding bij
Hoogduin Papierrestauratoren voor de leden te organiseren. Beide ideeën hebben de aandacht van
het bestuur.
Het bestuur had voor alle aanwezigen nieuwjaarspresentjes in de vorm van een beker heerlijke
yoghurt van Melk- en Zuivelboerderij Van Winden en een prachtige skimmia van Hoveniersbedrijf
Koen Huisman.

PROJECTEN
Lopende en afgeronde projecten 2016-2017
TOV-Delft heeft de afgelopen paar jaar al aardig wat projecten gerealiseerd en ondersteund. Veel
foto’s en bijbehorende informatie zijn op de website terug te vinden.
 Bewegwijzering
Dit project is afgerond. Op diverse plekken in de wijk zijn panelen geplaatst met vermelding van en
verwijzing naar (sport)verenigingen, bedrijven en winkelcentra. Een foto van een van de panelen
vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
 Gratis schoolschaatsen voor basisscholen in Tanthof
Vanaf 16 december 2016 kon er een maand
lang geschaatst worden bij Winters Delft, het
ijsevenement op de Schoemaker Plantage.
TOV-Delft verraste de basisscholen in Tanthof
met een keer gratis schaatsen voor alle leerlingen in de groepen 5 t/m 8. TOV-Delft betaalde het entreegeld en alle kinderen werden
getrakteerd op warme chocolademelk. Voor
kinderen die geen schaatsen hadden of konden lenen, werd ook de schaatshuur vergoed.
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TOV-Delft vindt bewegen belangrijk, zeker voor
jonge kinderen. Daarom ondersteunt de ondernemersvereniging graag de basisscholen in
Tanthof bij het in beweging krijgen van hun
leerlingen. Bovendien werd op deze manier ook
een steentje bijgedragen aan Winters Delft.

 Hanging baskets en plantenbakken seizoen 2017

Een van de doorlopende projecten van de
Tanthof Ondernemers Vereniging zijn de 65
plantenbakken gevuld met hulst en in het voorjaar voorzien van kleurige petunia’s door Hoveniersbedrijf Koen Huisman. De petunia’s worden
in het najaar gewisseld voor tweekleurige winterheide. In Tanthof-Oost worden/zijn er 15 Cortenstalen plantenbakken geplaatst, o.a. in het
winkelcentrum De Dashof en nabij het station
Delft-Zuid.
Verspreid over het Tanthof zijn er aan 54 lantaarnpalen dubbele hanging baskets geplaatst
door het bedrijf Flower & Shower. Deze bakken
zijn speciaal ontworpen met een waterreservoir
dat door Flower & Shower wordt bijgevuld zodat de hanggeraniums in de zomer zijn voorzien
van een juiste hoeveelheid voeding en water. In
het najaar worden de geraniums gewisseld voor
hedera met winterharde viooltjes.
De fleurige bakken en hanging baskets leveren
een mooie bijdrage aan de leefbaarheid in onze
groene wijk Tanthof.
 Social Sofa’s
In het nieuwe schooljaar 2017-2018 schrijft TOV-Delft een ontwerpwedstrijd uit onder de leerlingen
van groep 8 van de basisscholen in Tanthof. Er wordt gevraagd een ontwerp te maken om een social
sofa te bekleden met mozaïek. In Buitenhof en de Delftse Hout staan al social sofa’s:
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In Tanthof worden op centrale plekken 2 social sofa’s geplaatst, waarmee we hopen op meer verbroedering in de wijk. Het idee is – mits de gemeente het goedkeurt – de sofa’s te plaatsen op deze
2 locaties in het Abtwoudse Park:

 Duurzaamheid: Investeren in LED levert subsidie én mooie besparing op
TOV-Delft heeft een regeling voor duurzame investeringen. Die loopt in ieder geval tot 1 juli 2017.
Leden kunnen 15%-25% van hun investering terugkrijgen van TOV!
Inmiddels is er veel interesse, alleen nog
weinig aanvragen. Sporthal Tanthof heeft de
sportsubsidie gebruikt om LED aan te
schaffen. Buiten de subsidie betekent dit ook
direct een mooie besparing. Afgelopen
maand werd voor het eerst de balans
opgemaakt. De LED buizen leveren meer
licht en verbruiken ca. 50% van de energie.
De besparing is op jaarbasis ongeveer
€ 1.900. Dat is nog net iets meer dan waarop
was gerekend. Als je bedenkt dat de oude
verlichting aan vervanging toe was, dan is dit
echt een enorm goede investering.
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Ook Camperservice liet recent alle TL’s vervangen door
LED met gebruik van de subsidie van TOV. De eerste
ervaring is super: goed licht en geen problemen. De
besparing is nog niet precies bekend, maar
Camperservice heeft wel een rekenvoorbeeld opgesteld
met vermelding dat dit slechts een voorbeeld is, en met
het advies altijd eerst de Belastingdienst te raadplegen
voor de meest actuele informatie:
Totaal factuur excl. btw
€ 5.850,00
kleinschaligheidsaftrek (KIA)
€
994,00 -/energie-investeringsaftrek (EIA)
€ 1.842,50 -/€ 3.013,50
20% ondersteuning van TOV-Delft
€
602,70 -/netto investering excl. btw
€ 2.410,80



Lentefeest
Op Paaszaterdag 15 april jl. om 10 uur startte het Lentefeest bij Brasserie
The Family. Ondanks de harde, koude wind stond de paashaas al klaar om de
kinderen te ontvangen. Samen gingen ze op zoek naar de gekleurde plastic
eitjes die op het terras verstopt waren. Deze konden ze binnen inleveren en
kregen dan een gekookt ei. Binnen stond de knutselmevrouw al klaar om
met de kinderen de eitjes te verven, stiften of beplakken met leuke stickers. Ook kon er een paaskip
gemaakt worden van een plastic lepel en diverse
materialen. Ondertussen werd er gezellige kindermuziek gedraaid.
De woensdag ervoor waren er ook al leuke konijntjes geknutseld die de kinderen op het lentefeest
konden ophalen. De konijntjes waren als verrassing gevuld met paaseitjes.
Na al het geknutsel mochten de kinderen een lekker ijsje uitzoeken en werd
het tijd om met de lammetjes te knuffelen. Er waren zelfs een aantal kinderen die de lammetjes een flesje melk mochten geven.
Het was een heel gezellige dag waar meer dan 100 kinderen met hun ouders zijn geweest.
Een bijdrage van Sylvia de Wit (Brasserie The Family)
 Ondernemersvoetbaltoernooi 2017

Vrijdag 2 juni namen 17 teams deel aan het 4x4 voetbaltoernooi voor alle ondernemers in Delft. Het
toernooi werd voor de vierde keer door Vitesse Delft georganiseerd en gesponsord door het Ondernemersfonds. Het deelnemersaantal groeit nog steeds en opnieuw was er veel sportiviteit.
Het hoofdveld was van 18.30-20.30 volledig bezet met 64 spelers, hun reserves en supporters. Het
weer was opnieuw uitstekend, het gras mooi en de sfeer opperbest. De buitenbar naast het veld
was open en toeschouwers en deelnemers namen daar gezellig een drankje tijdens het toernooi.
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Na afloop was er een BBQ die door het ondernemersfonds ter beschikking was gesteld en vond op het
terras de prijsuitreiking plaats. De winnaars waren dit
jaar Woonbron (opnieuw) in de competitieve poule
en Mooireclamewerk in de recreatieve poule. Alle
deelnemers namen als aandenken een beker en een
onvergetelijke avond mee naar huis.

Procedure voor het indienen van projectaanvragen
Heeft u een mooi idee voor een project en voldoet het aan de criteria van het Ondernemersfonds?
Een plan of initiatief kunt u – met gebruik van het aanvraagformulier – voorleggen aan het bestuur.
Het aanvraagformulier vindt u op onze website (www.tov-delft.nl/).
Inzendtermijn: z.s.m. maar uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de
bestuursvergadering van TOV.
Antwoordtermijn: uiterlijk 4 weken na de vergadering waarin de
aanvraag wordt behandeld.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN TANTHOF
Zijn er activiteiten en evenementen in Tanthof die u wil delen in de
nieuwsbrief? Stuur uw informatie dan voor september per e-mail
naar ons secretariaat (zie het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief). De nieuwsbrief komt 2x per jaar uit.

LEDENZAKEN
2x per jaar worden de leden uitgenodigd om bijeen te komen, in juni voor de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een drankje en hapje, en in januari voor de nieuwjaarsborrel. Het bestuur
vindt het leuk om dit bij de leden op locatie te organiseren. Zo zijn we een aantal keren bij Casa del
Sol geweest en vindt de komende ALV bij GDS Keramiek plaats. Het plan is om de nieuwjaarsborrel
in 2018 bij Camperservice te houden, eventueel gecombineerd met een rondleiding bij Hoogduin
Papierrestauratoren. Vindt u het leuk als de leden ook een keer bij u een kijkje komen nemen? Laat
dat dan aan het bestuur of secretariaat weten en wie weet, is de volgende bijeenkomst bij u….

Lidmaatschap
TOV-Delft telt op dit moment 47 leden.
Nog geen lid maar wel geïnteresseerd? Het lidmaatschap kost € 5,- per jaar.
U wordt lid door:
1) een e-mail te sturen naar info@tov-delft.nl waarin u meldt dat u lid wil worden, uw bedrijfsnaam
en contactgegevens doorgeeft en uw bedrijfslogo (jpg) bijvoegt;
2) € 5,-- over te maken op bankrekeningnummer NL48 INGB 0006594186 t.n.v. TOV te Delft;
3) bij uw betaling de naam van uw bedrijf te vermelden en of u eigenaar en/of huurder bent van
het pand.

6

ONDERNEMERSFONDS
Stichting Stadsbreed
Zoals u wellicht weet is Stichting Stadsbreed een
van de 12 werkgebieden van het Ondernemersfonds Delft. Bij Stadsbreed beslissen afgevaardigden uit de andere 11 werkgebieden welke projecten subsidie krijgen. Deze projecten hebben,
zoals de naam Stadsbreed al aangeeft, betrekking op een groot gedeelte van de stad. Tijdens de
laatste vergadering hebben de ondernemers het besluit genomen om in augustus 2017 een ‘ondernemersboot’ te laten varen bij het Varend Corso. Een mooie promotie voor de stad en de ondernemers. Ook heeft de Delft Junior BigBand een bedrag ontvangen om zijn trip naar Denemarken te
kunnen financieren. Als tegenprestatie wordt er een exclusief optreden gegeven. U zult de band
vast tegenkomen op een van de netwerkbijeenkomsten. Op dit moment wordt ook onderzocht of
‘Roboheart’ gerealiseerd zou kunnen worden. Dit is de naam van het winnende project gemaakt,
vorig jaar oktober, door leerlingen van het technasium (CLD) in het kader van de prijsvraag “Delft
Laat Je Zien”. Een prachtig blauw hart dat meedraait met de zon en geheel duurzaam ontworpen is.
Ik houd u op de hoogte!
Hartelijke groet,
Marja Keizer, fondsmanager

BELANGRIJKE DATA
Bestuursvergaderingen 2017
- Donderdag 7 september 2017
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: 24 augustus 2017
- Donderdag 2 november 2017
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: 19 oktober 2017
- Donderdag 14 december 2017
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: 20 november 2017

Algemene Ledenvergadering 2017
Dinsdag 27 juni 2017

Zomerbarbecue Delft Verbindt
Maandag 26 juni 2017

OVERIG NIEUWS EN INGEZONDEN STUKKEN
- Zomerbarbecue Delft Verbindt
Op maandag 26 juni 2017 wordt de jaarlijkse zomerbarbecue voor de Delftse ondernemers gehouden. Alle zakelijke ozb-betalers zijn hierbij van harte welkom. Dit jaar is als locatie gekozen voor de
Botanische tuin van TU Delft.
Nog geen uitnodiging ontvangen? Op www.delftverbindt.nl/zomerbarbecue vindt u alle informatie
en kunt u zich ook aanmelden.
- Stichting Kledingbank Delft "De Buurvrouw" zoekt ruimte
Stichting Kledingbank Delft "De Buurvrouw" is met SPOED op zoek naar een geschikte ruimte in
Delft voor een winkel en opslag. Er wordt een ruimte gezocht van minimaal 200 m2 om zo’n 1100
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cliënten (dit aantal groeit nog) te voorzien van gratis kleding en randartikelen. De stichting is in staat
een kleine huur te betalen.
Welke ondernemer kan of wil helpen? U kunt contact opnemen via het e-mailadres debuurvrouwdelft@outlook.com of telefonisch (Saskia Eijgelsheim 06-42161352; Irene Bonnier 06-12117849; Karin Molenaar 06-28279329)

- KinderAcademie zoekt gastdocenten
De KinderAcademie is de weekendschool voor kinderen uit groep 8 in Delft, uit de wijken Voorhof,
Tanthof, Buitenhof en Wippolder. Bij de weekendschool leren de kinderen over allerlei verschillende beroepen gedurende 20 zondagmiddagen. Van het beroep dat die middag behandeld wordt,
komt er een vakbekwame gastdocent langs of gaat de KinderAcademie op bezoek bij een bedrijf of
instelling om over dat beroep te leren. De kinderen kruipen dan in de huid van bijvoorbeeld een
architect, een wethouder, een politieagent of een DNA-onderzoeker en ervaren voor een dag hoe
het is om dat werk te doen. Belangrijk hierbij is dat de kinderen hiermee zelf praktijkgericht aan de
slag kunnen gaan, want bij de KinderAcademie leren de kinderen door te doen.
Heeft u een heel interessant of leuk beroep en wilt u dit met de kinderen delen? Dan kunt u contact
opnemen met Eva Eykelenboom, Projectleider KinderAcademie (kinderacademie@gmail.com; 06 –
34383178). Meer informatie is te vinden op de website http://kinderacademie-delft.nl en op facebook http://www.facebook.com/KinderAcademieDelft

LINKS / CONTACT:
Website Tanthof Ondernemersvereniging Delft:
http://www.tov-delft.nl/

E-mailadres Tanthof Ondernemersvereniging Delft:
info@tov-delft.nl

Website Ondernemersfonds:
http://www.ondernemersfondsdelft.nl

Webpagina Tanthof Ondernemersvereniging Delft:
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/tanthof-21

COLOFON
Bestuur:
Hans Deurloo, voorzitter
Frank Hopstaken, secretaris
Ontwerp: Marijke de Vreede
Jacqueline Steeneveld, penningmeester
Redactie: Marijke de Vreede
Hans Koonincks, algemeen bestuurslid
Adreswijzigingen:
Menno Lups, algemeen bestuurslid
info@tov-delft.nl
Drukwerk en verzending is uitbesteed aan Alevo Drukkerij (www.alevo.nl)
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