
De heer A.C. Baak en/of Mevrouw M. Baak-Beukelman, De heer E.P.L.H. Beeloo en/of Mevrouw J.M.
Beeloo-Steringa, De heer D.P. de Bruijn en/of Mevrouw M. Harteveld, Mevrouw K. Dijkhuizen, De heer P.
Dijkhuizen en/of Mevrouw C.M. Waasdorp, De heer J.M. van Essen en/of Mevrouw S.M. Hulscher, De heer B.
van Gool en/of De heer S.C. van den Oever, De heer H.M. Groot Landerweer en/of Mevrouw K.K. Matharu, De
heer A. van der Harst en/of Mevrouw K. Groeneveld, De heer P.J. den Heijer en/of Mevrouw A. Guijt, De heer
L.M. de Jong en/of Mevrouw R. Arapan, De heer P.A. Kieffer, De heer P. Kuyt en/of Mevrouw E. Kuyt - Wedel,
De heer H.J.J. Lemain en/of Mevrouw T.F. Bakker, De heer D. van Os en/of Mevrouw L.S.P.M. van Os-van
der Arend, De heer T.Rh.J. Poland en/of Mevrouw J.N. de Haan, Mevrouw D.M. Pronk, De heer C. Rog en/of
Mevrouw C.M.P. Mossink-Rog, De heer R.A. Schippers, De heer R. von Schomberg en/of Mevrouw D. Peng,
De heer J.C. Spaans en/of Mevrouw Y. Spaans - Mol, De heer J. van der Toorn, De heer C. Vrolijk en/of
Mevrouw P. Spaans

De heer D.P.D. van Beele en Mevrouw S. Taal, De heer O.J. Bolk, De heer J. de Jong en Mevrouw M.A.
Sobral, Mevrouw M.L. Kapoen, Mevrouw Knoester, De heer M. Robbe en Mevrouw J.W.L. Theuerzeit, De heer
en mevrouw Visser / van der Vorm

De heer T.P. Dumitrescu en Mevrouw M. Dumitrescu, De heer P. Korving en Mevrouw J.M. Korving-Mossink,
De heer J. Pronk en Mevrouw Y.W.M. Pronk, De heer R.J. Verkaart en Mevrouw J.D.C. van der Endt,
Mevrouw A. Zelenina

De beheerder, Hans Buitenhuis, opent de vergadering. Alle bestuursleden zijn het afgelopen jaar afgetreden.
Toch zal deze vergadering voorgezeten moeten worden. Het is mogelijk dat de vergadering een dagvoorzitter
kiest. Arie van der Harst heeft zich bereid verklaart om vandaag de vergadering voor te zitten. Er komen geen
bezwaren uit de vergadering. Arie van der Harst zit de vergadering voor en heet alle aanwezigen van harte
welkom op de algemene ledenvergadering van de VvE.
 
Aan de hand van de presentielijst en de ingebrachte getekende volmachten wordt geteld of er voldoende
stemmen aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen. Er zijn voldoende stemmen aanwezig en/of
vertegenwoordigd om rechtsgeldige besluiten te nemen in deze vergadering.

Marco Groot Landeweer geeft, ook names de andere bestuursleden, aan dat zij de afgelopen 10 jaar met veel
plezier in het bestuur van de VvE hebben gezeten. Ze hebben altijd voor op gesteld dat het gebouw in goede
staat moest worden gehouden. Dat hebben ze met eer en geweten gedaan. Het afgelopen jaar bleek dat zij



De voorzitter vraagt de vergadering of er op-/aanmerkingen zijn op de notulen van de vergadering van
eigenaars van 5 april 2018. 
In de vergadering van vorig jaar is gesproken over beveiliging. Er is gesproken over aanpassen van verlichting
en het aanbrengen van camera's. Uiteindelijk waren en geen mensen die één en ander wilden uitzoeken.

Na een kleine discussie komt er geen commissie om zaken uit te zoek aangaande veiligheid.
 

Besluit: De vergadering van eigenaars stelt unaniem de notulen van de vergadering van 5 april 2018 vast.

De kascommissie doet verslag van haar bevindingen en adviseert de vergadering de jaarrekening vast te
stellen. De beheerder geeft een korte toelichting op de jaarstukken 2018. Er zijn twee posten overschreden.
Klein onderhoud algemeen en klein onderhoud appartementen. Algemeen is overschreden omdat afgelopen
jaar een verrotte schuurdeur is vervangen en de pakkingen van de waterleidingen vervangen zijn.
Appartementen is overschreden omdat er binnen schilderwerk is uitgevoerd en de postkasten verfraaid zijn.

Het voorstel is de jaarrekening 2018 goed te keuren en het resultaat na rato toe te kennen of ten laste te laten
van het betreffende reservefonds en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.
 

Besluit: De vergadering van eigenaars stelt unaniem de jaarrekening 2018 vast en verleent het bestuur
decharge. Het resultaat van € -2319,28 komt per verdeelsleutel ten laste of ten goede van de reserves van de
VvE.

De heren Van der Harst en Kieffer hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Volgens de splitsingsakte
zou er een oneven aantal bestuursleden moeten zijn. Na lang aandringen en lange stiltes is de heer Lemain
bereid zich kandidaat te stellen.
Het voorstel is de heren Van der Harst, Kieffer en Lemain te kiezen in het bestuur.

De heer Van der Harst geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat er als goede buren met elkaar
gecommuniceerd moet worden. Als er onderling irritaties zijn dan moet men elkaar aanspreken en niet
wachten tot er een ALV is. Mochten eigenaars er onderling niet uitkomen dan kan de vergadering uitkomst
bieden. Het bestuur wil gaan bekijken of de moderne communicatie middelen ingezet kunnen gaan worden
voor de VvE. Het bestuur wil algemene mail adressen aan gaan maken voor het bestuur zodat het voor de
leden duidelijk is hoe met het bestuur gecommuniceerd kan worden. Als het bestuur wisselt blijven de mail
adressen hetzelfde, dat maakt het voor iedereen duidelijk.

Het bestuur wil dit jaar een tweede vergadering organiseren waarin deze zaken verder besproken kunnen
worden. En er gesproken kan worden wat de leden zouden willen van het bestuur ed..
 

Besluit: De vergadering van eigenaars besluit toestemming te verlenen voor de nieuwe samenstelling van
het bestuur: Van der Harst, Kieffer en Lemain.



De heer Baak geeft aan dat de besparing ook nog wel eens tegen kan vallen omdat beide andere beheerders
kosten inrekening brengen voor zaken die bij Vestia in de vaste prijs zitten. Hierdoor kun je uiteindelijk duurder
uit zijn.

De voorzitter stelt voor om te stemmen of de vereniging bij Vestia VvE beheer wil blijven of wil vertrekken. Als
de vereniging kiest voor vertrekken zal gestemd gaan worden over welke nieuwe beheerder men dan wil
hebben.
Het voorstel is om bij Vestia VvE beheer te blijven.
Er zijn 44 stemmen voor vertrekken en 284 stemmen om bij Vestia VvE Beheer te blijven.
 

Besluit: De vereniging stemt met meerderheid van stemmen om bij Vestia VvE Beheer te blijven

Voor 2019 staat alleen onderhoud aan te intercom installatie van de appartementen op de planning.
Hier is niets mis mee dus dit wordt doorgeschoven.

Een van de ramen in de lift hal lekt.
De heer Dijkhuizen is hier al mee bezig geweest en de problemen zijn verholpen.

Deze melding was niet gedaan bij de beheerder.
Eigenaars kunnen zelf via het VvE portaal meldingen doen bij Vestia. Ze kunnen ook bellen met 088-1242222
of mailen naar vve-beheer@vestia.n.

De beheerder heeft een toelichting gegeven op de begroting 2019. Ten opzichte van vorig jaar zijn diverse
posten aangepast. Door deze aanpassingen wordt de maandelijkse bijdrage verhoogd. 
Vooral de verzekeringen zijn veel hoger uitgevallen dan vorig jaar. Een aantal verzekeraars in Nederland is
gestopt met het verzekeren van VvE's. Daarnaast is de schadelast voor de verzekeraars zo gestegen dat zij
overall de premies behoorlijk verhoogd hebben.

De heer Van der Harst geeft aan dat het bestuur gaat onderzoeken of de vereniging kan overstappen naar een
goedkoper verzekeraar.

Het voorstel is de begroting goed te keuren en in te laten gaan per 1 januari 2019.
 

Besluit: De vergadering van eigenaars besluit unaniem de begroting 2019 van € 69.389 vast te stellen. De
begroting gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019. De eigenaars ontvangen een brief met daarin
de nieuwe eigen bijdrage.

De huidige leden van de kascommissie hebben de kascontrole een aantal jaar gedaan en willen het stokje
graag overdragen.
Mevrouw Dijkhuizen en de heer Poland stellen zich kandidaat.
 

Besluit: De vergadering van eigenaars besluit toestemming te verlenen voor de nieuwe samenstelling van de



De heer Lemain zou graag toestemming willen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de
Markensestraat. Hij realiseert zich dat het een gemeenschappelijk dak is. Toch zou hij zijn steentje bij willen
dragen aan de energie transitie door panelen op het dak te plaatsen dat recht boven zijn woning zit.
De heer Van de Harst geeft aan dat toestemming voor de heer Lemain betekent dat ook andere eigenaars dit
kunnen uitvoeren. De heer Baak zou het raar vinden de heer Lemain toestemming te verlenen terwijl in het
verleden een zelfde soort voorstel het niet gehaald heeft.
Er volgt een discussie over de juridische consequenties of niet iedereen er van zou moeten kunnen profiteren
en wat het met het zicht doet voor de bewoners van de appartementen. Deze discussie gaat uiteindelijk veel
verder dan het voorstel van heer Lemain.

Daarom wordt het voorstel van de heer Lemain in stemming gebracht.
Er zijn 22 stemmen voor het voorstel van de heer Lemain en 306 stemmen tegen. Dit betekent dat de heer
Lemain geen zonnepanelen op het dak mag plaatsen.

De beheerder geeft aan dat blok 9 al ver is met een onderzoek naar gemeenschappelijk zonnepanelen.
Wellicht kunnen mensen met blok 9 in gesprek hierover.
Omdat er een brede discussie was over nut een noodzaak wordt ook een korte stemming gehouden of er
uitgezocht zou moeten worden of VvE gemeenschappelijke zonnepanelen zou kunnen krijgen. Er is een ruime
meerderheid om dit niet de onderzoeken.
 

Besluit: De heer Lemain krijgt geen toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen.

Besluit: Er komt geen onderzoek naar de mogelijkheden voor gemeenschappelijke zonnepanelen.

Vorig week zijn de putten in de parkeergarage over gelopen. Hierin bleek veel vet en bladeren te zitten.
Een van de eigenaars gooit op regelmatige basis frituurvet in de put. Dit is niet toegestaan en zorgt voor
kosten voor de vereniging.

De bladeren van de bamboe bomen veroorzaken problemen in de put en ook op het mossedum dak op de
bergingen. De heer Poland zegt toe dat bij op regelmatige basis de garage zal vegen en het dakje zal
schoonmaken.

De heer Robbe heeft gevraagd of het mogelijk is om de voordeur van de appartementen automatisch te
maken.
Er is geen concreet voorstel binnen gekomen waardoor er niet over gestemd kan worden.
Er kan in de volgende vergadering over gestemd worden als er een concreet voorstel is.

Er zijn wat klachten over de schoonmaak van de buiten portalen van de appartementen.
Deze zitten wel in het schoonmaak programma maar niet wekelijks. Als er klachten zijn over de schoonmaak
kunnen die ook gemeld worden bij de beheerder. Deze kan dan de schoonmaker of extra laten komen of zijn
werk over laten doen.

Zijn er mogelijkheden om een stroompaal voor elektrische auto's in de garage te plaatsen?








