NIEUWSBRIEF
Nr. 1 – najaar 2016

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Tanthof Ondernemersvereniging Delft (TOV-Delft).
Een keer per jaar willen wij op deze manier alle zakelijke ozb-betalers in Tanthof op de hoogte
houden van o.a. de projecten die in ons gebied gerealiseerd worden. Mooie, leuke en interessante
projecten waar ook u aan mee betaalt en die dankzij het Ondernemersfonds Delft uitgevoerd kunnen worden.
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie hoe u lid kunt worden en welke voordelen daar aan verbonden zijn. Zo zijn we nu bezig met bewegwijzering in de wijk waar leden een extra kortingsvoordeel op krijgen. Ook hebben we een mooi project op het gebied van energiebesparing met voordeel
voor onze leden. Over beide projecten kunt u meer lezen in deze nieuwsbrief. Daarnaast organiseren wij voor onze leden aan het begin van het jaar een gezellige nieuwjaarsborrel en halverwege het
jaar de ledenvergadering.
Op alle pagina’s komt u foto’s tegen van projecten die wij hebben gerealiseerd of die onze ondernemersvereniging financieel heeft ondersteund. De verhalen die erbij horen en nog veel meer foto’s, informatie en nieuws zijn ook te vinden op onze website www.tov-delft.nl.
Ik wens u veel leesplezier!
Hans Deurloo, voorzitter

KENNISMAKING MET HET BESTUUR
Graag stellen we voor!
Van links naar rechts:
Hans Deurloo (voorzitter),
Hans Koonincks (bestuurslid), Menno Lups (bestuurslid), Jacqueline Steeneveld
(penningmeester), Frank
Hopstaken (secretaris)
Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door
Marijke de Vreede en vanuit het Ondernemersfonds
schuift Marja Keizer
(fondsmanager) aan bij de
bestuursvergaderingen.
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TERUGBLIK ALV
Op dinsdag 5 juli 2016 waren we
met 21 mensen te gast bij Casa
del Sol waar dit jaar de Algemene
Ledenvergadering werd gehouden. Tijdens deze vergadering
werden de jaarrekening 2015 en
de begroting 2016/2017 goedgekeurd en de kascommissie 2016
benoemd (Tiemo Walda namens
Aannemersbedrijf het Tanthof en
Henk Revier namens de Kynologenclub Delft). Willem van Spanje trad dit voorjaar af als voorzitter en bestuurslid, en Hans Deurloo volgt hem op als voorzitter.
Aan de hand van een presentatie met foto’s werd teruggeblikt op de afgeronde en lopende
projecten waar TOV financieel aan heeft bijgedragen, en vooruitgekeken naar twee nieuwe
projecten die op stapel staan: bewegwijzering en duurzaamheid.
Tijdens de rondvraag vertelde Gerrit de Wit dat in april de werkgroep Abtswoude-Midden is 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.
Henk Revier wees op het ontbreken van straatverlichting aan het einde van de Tanthofdreef en het
veiligheidsaspect, en vroeg of TOV-Delft daar iets in kon 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 gaf aan dat hij
contacten heeft met Midden-Delfland en graag in gesprek gaat met Henk om te kijken wat ze gezamenlijk kunnen doen.
Na afloop van de vergadering werd er nog geborreld met daarbij natuurlijk de heerlijke tapas van
Casa del Sol.
 plantenbakken en hanging baskets
(doorlopend project)

PROJECTEN
Lopende en afgeronde projecten
2015-2016
Zoals in het voorwoord al vermeld, heeft TOV-Delft
de afgelopen paar jaar al aardig wat projecten
gerealiseerd en ondersteund. Veel foto’s en
bijbehorende informatie is op de website terug te
vinden. In deze nieuwsbrief vindt u een fotocollage.
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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.
Oogstfeest 2015 en 2016:

veiligheidshesjes voor de 6 basisscholen:

Nieuw project
 Bewegwijzering
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.
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burendag Tanthof met parasols:

Sfeerverlichting:

Nieuw project
 Duurzaamheid
Glasvezel is in Tanthof aanwezig
TOV heeft onderzocht of het collectief aanleggen van glasvezelbekabeling haalbaar is, zoals
Schieoevers heeft gedaan. Daaruit blijken al voldoende aansluitpunten voor glasvezel in de wijk
aanwezig te zijn. Collectief aanleggen heeft geen meerwaarde.
TOV-leden krijgen deel investering in LED of zonnepanelen terug
TOV heeft een regeling voor duurzame investeringen opgezet per juni 2016. Deze regeling was
oorspronkelijk alleen voor 2016 maar is onlangs verlengd tot 1 juli 2017. Leden kunnen 15%-25%
van hun investering terugkrijgen van TOV!
Een korte verkenning bij de leden heeft geleerd dat er veel en eenvoudig energie is te besparen
door over te gaan op LED verlichting. Zo is de Sporthal Tanthof met gebruik van de sportsubsidie
overgegaan op LED. De kosten vielen behoorlijk mee en door de besparing van ca. 70% zal de
investering in 3-4 jaar worden terugverdiend. Ook de Tennisbaan Tanthof schakelde over.

Voorbeelden 2016 in Tanthof (v.l.n.r.): Sporthal, kantine, tennisbaan

LED toepassing geeft de optie om investeringskosten deels aan TOV terug te vragen. Vraag de
regeling of voorbeelden op bij TOV.
Ook de aanleg van zonnepanelen valt onder de regeling. Naar aanleiding van de initiatieven van
Technopolis is bekeken of grootschalige aanleg haalbaar is. Dit blijkt niet zo eenvoudig. De SDE
subsidie van de overheid bleek afgelopen jaar beperkt. Na 2020 is de garantie voor terugleveren van
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energie als je meer produceert dan voor eigen gebruik nodig niet zeker. Kleinschalige initiatieven,
bijvoorbeeld na combinatie met LED, zijn zeker kansrijk wat betreft volledige vergroening en
terugverdientijd.

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 1x
per jaar uit.

 Kerstroute

LEDEN
TOV-Delft telt op dit moment 34 leden.

Lidmaatschap
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.

Nieuwjaarsborrel 2016 
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Ondernemersvoetbaltoernooi 2015 en 2016



ONDERNEMERSFONDS
Op woensdag 2 november is er weer een bijeenkomst van de Raad van Advies met het bestuur van
het Ondernemersfonds. In de Raad van Advies zitten vertegenwoordigers uit alle 12 gebieden. De
Raad van Advies is er om het bestuur te adviseren maar staat ook vooral in het teken van het leren
van elkaar. Wat gebeurt er in de gebieden van het Ondernemersfonds en waarin kunnen de gebieden elkaar vinden. Zo zijn er al veel samenwerkingsverbanden tussen gebieden ontstaan. Deze keer
is Farzad Ghaus uitgenodigd en gaat het over communicatie mogelijkheden.
Woensdag 12 oktober jl. was er een vergadering van de werkgroep Stadsbreed. Ook hierin zit uit
alle 12 gebieden een afgevaardigde. Binnen Stadsbreed proberen we projecten te realiseren die het
ondernemersklimaat in de hele stad ten goede komen. De prijsvraag ‘Delft laat je zien’ naderde zijn
hoogtepunt want alle inzendingen werden beoordeeld en de winnaars, CLD leerlingen, kregen
€ 750. Er wordt nu bekeken of het ‘Roboheart’ ook gerealiseerd kan worden.
Volgend jaar zijn er weer 3 netwerkbijeenkomsten. De organisatoren van Boerenkool
& Bubbels, de Zomer BBQ en de Kracht van
Delft slaan de handen ineen en gaan samen
verder onder Delft Verbindt. U bent op alle
netwerkbijeenkomsten van harte welkom!
Wellicht heeft u goede ideeën; het gebied waarin u gevestigd bent (Tanthof) heeft een actieve vereniging. Praat en beslis mee waaraan het geld wordt uitgegeven binnen uw gebied en wordt lid van
Tanthof Ondernemersvereniging Delft. Ook hier bent u van harte welkom!
Marja Keizer, Fondsmanager Ondernemersfonds Delft

BELANGRIJKE DATA
Bestuursvergaderingen 2017
Donderdag 2 februari 2017
Donderdag 6 april 2017
Donderdag 1 juni 2017
Donderdag 7 september 2017
Donderdag 2 november 2017
Donderdag 14 december 2017

Uiterste inzenddatum projectaanvragen: 19 januari 2017
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: 23 maart 2017
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: 18 mei 2017
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: 24 augustus 2017
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: 19 oktober 2017
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: 20 november 2017
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Nieuwjaarsborrel 2017
Dinsdag 24 januari 2017

Algemene Ledenvergadering 2017
Donderdag 29 juni 2017

OVERIG NIEUWS
- Bezoek burgemeester aan Tanthof
Op woensdag 26 oktober jl. was het wijkbezoek
Tanthof van de nieuwe burgemeester Marja van
Bijsterveldt. Er is een bezoek gebracht aan een
aantal locaties o.a. Brasserie The Family, ik was
daar als voorzitten van TOV en als vertegenwoordiger van het ondernemersfonds aanwezig.
De burgemeester had veel interesse in wat we
als ondernemers voor de wijk en de bewoners
doen; ik heb ons doel en werkwijze goed kunnen
toelichten, en kunnen vertellen over alle reeds
gedane acties en plannen die we hebben.
Ook heb ik aangegeven dat wij veel belang hechten aan een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die werkzaam zijn binnen
Tanthof. Nu krijgen we regelmatig verzoeken

van verschillende organisaties om een bijdrage
voor hetzelfde soort initiatieven. Wij merken dat
er geen samenwerking is, iets wat wij wel als
voorwaarde stellen voor samenwerking met
TOV. De burgemeester heeft direct de aanwezige
mensen van de gemeente aangesproken om ervoor te zorgen dat partijen samen aan tafel gaan
in aanwezigheid van de gemeente.
Het hele principe van het ondernemersfonds
vindt de burgemeesters een heel erg goed initiatief en zal het zeker graag voortgezet zien als het
aan haar ligt.
Kortom een heel prettig en zinvolle bijeenkomst
geweest,voor ons als TOV en het ondernemersfonds totaal.
Hans Deurloo, voorzitter

7

- De Kracht van Delft
Dit jaar staat de Kracht van Delft in het teken van social business. Steeds meer ondernemers kijken
naar meer dan alleen financiële winst. Een krachtige ontwikkeling die het verdient om in de schijnwerpers te staan tijdens het evenement op maandag 21 november
2016. Daarnaast biedt deze avond volop gelegenheid om bij te praten
én te netwerken met andere ondernemers en betrokkenen in Delft.
Tijdens de Kracht van Delft wordt traditioneel de ‘Delftse ondernemer
van het jaar’ gekozen. Deze keer is dat een ondernemer die aantoonbaar en met succes het begrip social business invulling geeft.
Aanmelden als bezoeker kan via www.dekrachtvandelft.nl tot donderdag 17 november 2016.

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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