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NIEUWSBRIEF 
 

Nr. 3 – najaar 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. De 
gelden in dit fonds zijn alleen beschikbaar voor initiatieven die het ondernemersbelang onder-
steunen. Het fonds werkt stadsbreed, maar wel volgens een gebiedsgerichte aanpak. Onder-
nemersverenigingen in de gebieden kunnen aanvragen bij het fonds indienen. Als het bestuur ak-
koord 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.  
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. 
 
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Voor u ligt de 3e nieuwsbrief van Tanthof Ondernemers-
vereniging (TOV-Delft). In deze nieuwsbrief vertellen wij u o.a. 
welke projecten er in het afgelopen jaar zijn opgestart en/of 
afgerond. Ook berichten wij u over het actieprogramma waar 
we aan werken. 

TOV-Delft heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een 
actieprogramma voor onze wijk op te stellen.  
De aanleiding was dat een van de belangrijkste taken van TOV-
Delft is het gericht inzetten van de middelen welke uit het  
Ondernemersfonds Delft komen in de wijk. Dit lijkt gemakkelij-
ker dan het is. Het is immers de kunst om projecten te identifi-
ceren die bijdragen aan de doelstelling van het Ondernemers-
fonds Delft. Het bestuur moet ook kunnen rekenen op een 
breed draagvlak onder de ondernemers in Tanthof.  
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Om dergelijke projecten te kunnen identificeren, heeft het bestuur Roots Beleidsadvies gevraagd 
een actieprogramma voor het gebied op te stellen. Het bestuur vraagt hiervoor ook uw mede-
werking en roept u op om mee te doen aan de enquête die u in februari/maart 2018 krijgt toe-
gestuurd, zodat ook uw stem wordt gehoord. 
Hans Deurloo, voorzitter 
 

KENNISMAKING MET 
Graag stellen we voor! 
Anja Tetteroo.  

Wie ben je en waar kennen we je van? 
Ik ben Anja Tetteroo, 55 jaar oud en al  ruim 30 jaar getrouwd met 
Walter Tetteroo. Daarnaast ben ik moeder van twee mooie dochters 
Nikki en Linda. 
Op 6 april 2007 hebben mijn man en ik ons mooie Spaans Portugese 
restaurant 'Casa del Sol' geopend aan de Dasstraat 34. Inmiddels zijn 
wij nu dus al ruim 10 jaar de eigenaren van Casa del Sol en serveren 
wij voor heel Delft en ver daarbuiten de heerlijkste gerechten uit 
Spanje en Portugal. Ik ben in het restaurant de gastvrouw die ieder-
een ontvangt en al het heerlijke eten op tafel zet. Walter is de chef kok en bereidt al onze heerlijke 
gerechten. Dit doen wij natuurlijk samen met ons hele team. 
 Nu onze kinderen uit huis zijn heb ik iets meer tijd om verschillende dingen te ondernemen zoals 
TOV-Delft, ook beheer ik  een aantal app-groepen in “Veilig wonen Tanthof”.  
Mijn grootste hobby op dit moment is Diamond Painting en natuurlijk TOV-Delft  waar ik mij vol-
ledig voor wil inzetten om mooie projecten te kunnen realiseren in Tanthof. 
Wat is je rol binnen de ondernemersvereniging? 
Mijn rol binnen de ondernemersvereniging is bestuurslid. 
Ik weet dat ik nog veel moet leren, maar het is erg interessant en een leuke ervaring!  
Alvast bedankt voor het vertrouwen, ik zal mijn best doen om een zo goed mogelijk bestuurslid te 
zijn. 

 
TERUGBLIK ALV 

De ALV werd dit keer gehouden op een bijzonder locatie, namelijk 
tussen de stenen van GDS Keramiek met na afloop een borrel met 
hapjes van cateraar Zuppanini. Hoewel de opkomst wat lager lag 
dan verwacht, was het een geslaagde vergadering waarin o.a.  
afscheid werd genomen van Menno Lups als bestuurslid en Anja 
Tetteroo werd benoemd als zijn opvolgster. Zowel de jaarrekening 
als de begroting werden goedgekeurd en aan de hand van een 
presentatie met foto’s 
werd teruggeblikt op 
de afgeronde en lo-
pende projecten waar 
TOV financieel aan 
bijgedragen heeft. 
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PROJECTEN 
Lopende en afgeronde projecten 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. Het afgelopen jaar heeft de 
focus gelegen op de hanging baskets en plantenbakken, duurzaamheid (LED en zonnepanelen) en 
bewegwijzering in de wijk. 

 
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 bestuurs-
vergadering van TOV. 
Antwoordtermijn: uiterlijk 4 weken na de vergadering waarin de aanvraag 
wordt behandeld. 

 
ACTIEPROGRAMMA TANTHOF 
TOV-Delft heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor de wijk op te 
stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de 
economische ontwikkeling van Tanthof te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding 
van middelen uit het Ondernemersfonds Delft. 
De aanpak van Roots om tot een actieprogramma voor Tanthof te komen, bestaat uit 2 fases. In de 
eerste fase gaat het bureau met diverse stakeholders uit Tanthof in gesprek over de toekomst van 
het gebied. Doel van de gesprekken is het verzamelen van ideeën om de aantrekkelijkheid van 
Tanthof te verhogen en de samenwerking in het gebied te stimuleren. Er kan gedacht worden aan 
acties op het gebied van ondernemerschap, arbeidsmarkt, infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit, 
marketing, evenementen, etc.  
In de tweede fase worden de ideeën getoetst op draagvlak bij de ondernemers en verenigingen in 
het gebied. Wat zijn volgens hen de belangrijkste acties, welke acties zouden volgens hen niet 
moet worden uitgevoerd en hebben zij wellicht nog andere ideeën? Het draagvlak wordt gepeild 
met behulp van een enquête die volgens planning eind februari, begin maart onder de onder-

nemers en verenigingen in Tanthof wordt uitgezet.  
Het doel van het project is het opstellen van een actieprogramma dat de 
economische ontwikkeling van Tanthof stimuleert. De aanpak van Roots is 
eerder succesvol ingezet in o.a. Voorhof en Buitenhof. Voor meer 
informatie over het project, neem contact op met Roots Beleidsadvies.  

http://www.tov-delft.nl/
http://www.rootsadvies.nl/contact
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN TANTHOF 
Zijn er activiteiten en evenementen in Tanthof die u wil delen in de nieuwsbrief? Stuur uw infor-
matie dan voor 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 Leden-
vergadering 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. 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…. 
 

Nieuwjaarsborrel 2018 
De nieuwjaarsborrel is inmiddels een traditie aan het worden. Komend 
jaar wordt de nieuwjaarsborrel gehouden op dinsdag 30 januari 2018 
en zijn we te gast bij Camper Service Delft. De uitnodiging hiervoor 
wordt in december verstuurd.  
 

Lidmaatschap 
TOV-Delft telt op dit moment 48 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 bedrijfs-

naam 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. 

 
ONDERNEMERSFONDS 

Bureau Stadskracht heeft voor het Ondernemers-
fonds Delft (OFD) een tussentijdse evaluatie uit-
gevoerd over de periode 2014-2015-2016 (en 
deels 2017). Daarvoor zijn uit alle gebieden ver-
schillende bestuursleden geïnterviewd en ook is 

gesproken met de gemeente Delft, MKB-Delft en VNO-NCW Delft. Daarnaast is het OFD verge-
leken met ondernemersfondsen in andere steden. Uit al deze gesprekken en vergelijkingen zijn 
een aantal conclusies en aanbevelingen voortgekomen, die dermate positief zijn dat het bestuur 
van het OFD met de gemeente Delft in gesprek wil om te kijken of het convenant dat tot eind 2019 
loopt, voor onbepaalde tijd verlengd kan worden. Uiteraard met tussentijdse evaluaties.  
Het rapport is binnenkort terug te vinden op de website van het OFD. 
 

Stichting Stadsbreed 
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er 2 vergaderingen geweest, waarin weer een aantal interessante 
onderwerpen zijn besproken en enkele projectaanvragen zijn behandeld. 

mailto:info@tov-delft.nl
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Financiële bijdragen waren er voor het onder-
nemersvoetbaltoernooi en de Delftse boot bij het 
Varend Corso. Er waren interessante presentaties 
over de vernieuwing van DOK/VAK en de Econo-
mische Visie van Delft.  
De hanging baskets die overal in de stad te zien 
zijn, worden volgend jaar stadsbreed opgepakt en 
de gemeente heeft toegezegd daar financieel aan 
bij te dragen. 
Ook het online platform Chainels - dat nu gebruikt 
wordt op Schieoevers, in de binnenstad, het TU-

gebied en Vrijenban-Wippolder - zal stadsbreed uitgerold worden. Alle zakelijke ozb-betalers zul-
len hierover nog geïnformeerd worden. 
En gaat u al naar de netwerkbijeenkomsten van Delft Verbindt? Ook daar wordt vanuit Stadsbreed 
aan meebetaald. De bijeenkomsten worden goed bezocht. Begin juli was er de zomerbarbecue bij 
de Botanische Tuin en onlangs werd in Theater de Veste bij de bijeenkomst De Kracht van Delft de 
netwerker van Delft 2017 gekozen: René Kluft (financieel directeur van Festo en bestuurslid van 
Bedrijvenkring Schieoevers). 
Ik hoop ook u bij de volgende bijeenkomst van Delft Verbindt (Boerenkool met Bubbels op 22  
januari 2018) te mogen begroeten. 
Hartelijke groet, 
Marja Keizer, fondsmanager 

 
BELANGRIJKE DATA 
Bestuursvergaderingen 2018 
- Donderdag 1 februari 2018 
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 18 januari 2018 
- Donderdag 5 april 2018 
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 22 maart 2018 
- Donderdag 28 juni 2018 
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 14 juni 2018 
- Donderdag 13 september 2018 
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 30 augustus 2018 
- Donderdag 1 november 2018 
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 18 oktober 2018 
- Donderdag 13 december 2018 
Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 29 november 2018 

Algemene Ledenvergadering 2018 
- Donderdag 24 mei 2018 

Nieuwjaarsborrel 2018 
- Dinsdag 30 januari 2018 

Boerenkool met Bubbels 2018 
- Maandag 22 januari 2018 
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OVERIG NIEUWS EN INGEZONDEN STUKKEN 
- Boerenkool met Bubbels 
Op 22 januari 2018 wordt de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie voor alle Delftse ondernemers gehouden.  
Alle zakelijke ozb-betalers zijn hierbij van harte wel-
kom. De locatie wordt nog even geheim gehouden. 
Houd uw mailbox in de gaten zodat u de uitnodiging 
niet mist!  
Meer informatie is te vinden op www.delftverbindt.nl 
en daar kunt u zich ook aanmelden. 

 
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 
Jacqueline Steeneveld, penningmeester 
Hans Koonincks, algemeen bestuurslid 
Anja Tetteroo, algemeen bestuurslid 

 
 

Ontwerp: Marijke de Vreede 
Redactie: Marijke de Vreede 

Adreswijzigingen: 
info@tov-delft.nl 

Drukwerk en verzending is uitbesteed aan Alevo Drukkerij (www.alevo.nl)  

http://www.delftverbindt.nl/zomerbarbecue
http://www.tov-delft.nl/
mailto:info@tov-delft.nl
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/tanthof-21
mailto:info@tov-delft.nl
http://www.alevo.nl/

