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Waarom is TOV - Tanthof Ondernemers Vereniging opgericht?
TOV 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. De coördinatie voor de toekenning van de
gelden ligt bij de 13 werkgebieden van Delft. Tanthof is een van die werkgebieden.
Meer info vind je op www.ondernemersfondsdelft.nl
Na de opstart in 2011-2013 gaat het ondernemersfonds ten minste 6 jaar door. Dit
is vastgelegd in een convenant. Daarom heeft werkgebied Tanthof besloten structuur
te brengen in de besluitvorming over de toedeling van de gelden, trekkingsrechten,
in het fonds en heeft op 26 juni 2014 de Tanthof Ondernemers Vereniging, kortweg
TOV, opgericht.
Kan ik meebeslissen over het fonds?
Je kunt als ondernemer je stem laten gelden door lid te worden. Dat kost een symbolisch bedrag aan lidmaatschap. Je kunt dan op vergaderingen aangeven welke
initiatieven je steunt en waarom.
Zo probeert TOV zo democratisch mogelijk te besluiten en iedereen op de hoogte te
houden.
Hoe word ik lid?
Stuur de secretaris een e-mail en geef aan dat je lid wordt en stuur de volgende
informatie mee:
Naam en Adres (in Tanthof)
E-mailadres van de contactpersoon
Logo(digitaal) en websiteadres voor weergave (link) op onze website.
Op jouw e-mailadres ontvang je informatie over TOV, over de vergaderingen en over
de projecten.

Voetbal activiteiten 2013 Tanthof voetbalvereniging “Vitesse”

Wat doet TOV?
TOV heeft afgelopen 3,5 jaar al behoorlijk wat initiatieven in Tanthof gesteund:
• feestverlichting aangeschaft om sfeer te brengen in de twee winkelcentra in
het gebied;
• entree van het winkelcentrum zichtbaar gemaakt door de naam decoratief
aan te brengen;
• plantenbakken aangeschaft om het winkelgebied en de wijk op te fleuren;
• sporttoernooi voor kinderen van ondernemers of uit de wijk;
• voetbaltoernooi voor ondernemers;
• Sinterklaas naar winkelcentrum Oost;
• sponsoring van de waterspeeltuin;
• sponsoring vergroening schoolplein Eglantier;
• sponsoring van volleybal- en voetbalactiviteiten.
Jij hebt ook belang bij een sterk netwerk
Er zijn nieuwe aanvragen in voorbereiding met thema’s als: veiligheid, zichtbaarheid,
gezondheid, promotie en sfeer. TOV werkt ook mee aan initiatieven voor geheel
Delft of combineert initiatieven met andere werkgebieden. De bedoeling is om vanuit
ondernemers een netwerk op te bouwen dat bijdraagt aan het versterken van de
samenhang in de wijk en de stad.
Kom naar de Algemene Ledenvergadering op 30.09.2014
Op dinsdag 30 september 2014 vindt vanaf 19.30 uur de ALV plaats bij NEN aan
de Vlinderweg 6. Alle ondernemers met interesse zijn welkom en kunnen ook daar
inschrijven als lid.
Laat je stem horen!

