
Notulen

Vereniging van Eigenaars ZEEKANT/GEVERS DEYNOOTWEG, gevestigd te Scheveningen

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden maandag 28 mei 2018, aanvang 19:30 uur.

Totaal aantal stemmen: 110; aantal stemmen vertegenwoordigd: 105 (95,45 procent)

Aanwezig
De heer E.H.W. van den Akker en/of Mevrouw C.M.C. Starmans- Akker, De heer J.H. Andorka Gal,
Beleggingsmaatschappij Blaak B.V., De heer / mevrouw H.F.H.M. Berntsen-van Wely, De heer J.A. Bijl,
Mevrouw N.C.M. Blijswijk, Mevrouw W. Bloemsma, De heer M.A. Bokhove, Mevrouw F.A.Th.M. Bontje, De
heer W.W. Bosman, De heer A.W. Brokx, De heer R.R. van Bronckhorst, De heer R.J. Brouwer / Pronk, De
heer M. la Brujeere en/of Mevrouw G. la Brujeere, Mevrouw A.J. de Bruyne, Mevrouw E.R. Buijs, De heer G.
van Burik en/of Mevrouw A.M. van Burik-Pas, Mevrouw S.P. Cammeraat, De heer R.J.H.A. Crijns, De heer A.
Darjadi en/of De heer G. Harlan, De heer R.F.M. Deden, Mevrouw K.R.L. Delanghe, DHDK B.V., De heer F.
Dijkstra en/of Mevrouw M.A.W. Dijkstra-van der Helm, De heer A.M. van Dissel, De erven van A.
Farmansokouty, Feenstra B.V., De heer M.L. Fijnvandraat, Mevrouw J.C.R. Fleers-Hofland en/of De heer G.J.
Fleers, De heer Chr. Flippo, Mevrouw N. Fremeijer, De heer W.F. Furster en/of Mevrouw P.H. Furster-Duijster,
Mevrouw N.E. Garcia Gomez, Mevrouw B. Gelauf, De heer H.A.A. el Gendy, De heer L.J. Goebel en/of
Mevrouw C. Goebel-den Hartog, De heer F.C.P. Gordijn, De heer J.M.M. Groen en/of Mevrouw M.L.H. Vinken,
Mevrouw E.J. Groeneveld, Mevrouw C.L. Grothe, De heer T. Gulman, De heer F.A.M. Hagendoorn, Mevrouw
R.J. Heinen en/of De heer F.M. Riemersma, De heer L.M. Herben en/of Mevrouw U.Z. Herben-Mularska,
Mevrouw M.M. van der Hoef, De heer W.J. van der Hoeven, De heer S. Horn, Mevrouw T. Hornstra, De heer
S.F.M. van Hulst, De heer H. Igdeli, Mevrouw J.G.M. Jansen, Mevrouw F. Jaoui, De heer W.C.M. van der
Kaay, De heer J.L. van der Laan en/of Mevrouw E. van der Laan-Cheuque, Mevrouw G. Lahnstein-Steens,
Mevrouw C.Y.C.M. Lambregts, Linking Partners B.V., De heer R.J. de Lizer, De heer G.G. van der Meer,
Mevrouw A.M. van der Meij, De heer A.J.W. van Mook, De heer A. Mulder, De heer C.H.W. Neervoort,
Mevrouw L.J. van der Net, De heer J.A. Nieuwstraten en/of Mevrouw N. Nieuwstraten-v/d Toorn, De heer R.J.
Nijdam en/of Mevrouw P.S. van Dijk, Mevrouw P.M. van Oostrum, De heer R.A. von Oven en/of Mevrouw L.
von Oven-Zwarts, Mevrouw J.C. Padlina, De heer P.M.M. Perdon en/of Mevrouw B.M. Agterberg, De heer
M.W.J. Quarles van Ufford, De heer A. Razoki en/of Mevrouw S. Razoki-Yacoub, Mevrouw J. van de Rest, De
heer L.M. van Riet en/of Mevrouw A.M. van Riet-Groen, Mevrouw L.G.E. Roelen en/of De heer E.J. Simons,
De heer P.G.B. Rolfes en/of Mevrouw A.J. Rolfes-Knops, Mevrouw E.M. van Roon-Ros, Mevrouw C.M.A.
Schaap-Konings, Mevrouw J.H.M. Schade van Spronsen, De heer E. Scheepers, De heer J.P. Schenk,
Mevrouw C.E. Slaghuis, De heer R. Smits, De heer R.J.H. Snijder, Mevrouw C.M.C. Starmans, De heer Th.C.
Tap en/of Mevrouw N.M. Buis, De heer E.I.A. Teunissen en/of Mevrouw D. Ottevanger, De heer E. van Toor
en/of Mevrouw M.E. van Boeckel, De heer A.J. van der Toorn, De heer J. Tuit en/of Mevrouw M.A. Tuit-Vrolijk,
De heer M.R.C. van Velsen en/of Mevrouw S. Knobbout, De heer J.A. Verkuijl, Mevrouw C.N.M. Voermans,
De heer J.G. Voorderhaak, Mevrouw J. de Vries, De heer K. Wenkenbach, De heer N.H. van der Wilk, De heer
A. Wuisman, De heer H.J. Zaat, De heer W. van der Zwan
Afwezig
De heer P.J. Crowhurst, De erven van L.E.M. Kolenbrander, Mevrouw M.A. Leilis, De heer M.A. Mac-Nack,
Mevrouw Z. Tahseen

1. Opening en vaststellen quorum
De voorzitter/ beheerder de heer Geerlings opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van
harte welkom. Er zijn 105 van de 110 stemmen aanwezig of vertegenwoordigd, dit is voldoende om
rechtsgeldige besluiten te nemen alsmede alle besluiten te nemen waarvoor krachtens het reglement van
splitsing een gekwalificeerde meerderheid voor benodigd is waaronder begrepen het aangaan van groot
onderhoud gevel.

Dhr. Geerlings heet alle aanwezigen aan de zijde van de voorzitterstafel welkom waaronder de voltallige CvT
en leden van het bouwteam. Daarnaast wordt als gast verwelkomd, dhr. T. Franssen, aanwezig namens het
Nationaal Energiebespaarfonds.
. 

2. Mededelingen/ingekomen stukken/vaststellen agenda
De agenda is met de uitnodiging meegestuurd. Er zijn geen ingekomen stukken. De agenda wordt als

blz. 1Notulen d.d. maandag 28 mei 2018

1-9  



voorliggend vastgesteld.
Als mededeling deelt de VZ mede dat hij bij de behandeling van agendapunt 4 ruim aandacht wenst te geven
aan de brief die door een vijftal bezorgde leden is bezorgd bij alle bewoners op vrijdagavond. 
Dhr. geerlings vraagt of er leden zijn die voornemens zijn om geluidsopnames te maken van de vergadering.
Dat is niet het geval. Dhr. Geerlings continueert de vergadering met deze vaststelling. 

3. Vaststellen notulen dd 27 juni 2017
De notulen d.d. 27 juni 2017 worden pagina voor pagina zowel tekstueel als inhoudelijk behandeld. De
volgende punten worden opgemerkt

Dhr. Van Mook constateert dat de brief op blz. 2 niet geplaatst is op het portaal. Atrium bevestigt dit. 
Blz. 6: Er wordt gewezen naar de verzekeringssituatie. Dit punt wordt in deze agenda nog eens
toegelicht als antwoord op de brief. 
Blz. 8 3e alinea: wordt aangegeven dat de kosten tussen traditioneel en duurzame renovatie elkaar
nauwelijks ontlopen qua kosten. Relatief gezien klopt deze veronderstelling. 
Op blz. 10 laatste alinea merkt de heer Van Mook op dat er een ALV was toegezegd die niet heeft
plaatsgevonden.
Opgemerkt wordt dat nav pag 11  de kascommissie verscheidene keren heeft verzocht op stukken. De
bestuurder heeft de kascommissie niet geïnformeerd mede vanwege de dubbelrol tussen zgn.
Juridische Commissie en Kascommissie in de wetenschap dat men uit is op een procedure tegen de
bestuurder.

Vervolgens worden de notulen vastgesteld. (BESLUIT)

4. Groot gevelonderhoud
Tijdens de informatieve bewonersbijeenkomst op 30 april is inhoudelijk aandacht gegeven aan het
projectdocument is en is door het Stimuleringsfonds volkshuisvesting uitgebreid toelichting verstrekt op de
mogelijkheden van de energiebespaarlening. In de aanloop naar deze vergadering van 28 mei hebben alle
leden een hardcopy projectdocument ontvangen waarin het gehele proces beschreven staat dat door het
bouwteam is bewandeld. 

Alvorens verder inhoudelijk in te gaan op de project groot gevelonderhoud besteedt de voorzitter aandacht aan
de beantwoording van de brief van de heren Van Mook, Zaat, Van Hulst, Hagendoorn en Groen. Hij vraagt
de ALV om zijn verhaal te presenteren zonder door vragen of discussie te worden onderbroken. Aansluitend
kunnen uitgebreid vragen gesteld worden. 

De brief van 25 mei 2018 is door de vijf heren bij alle bewoners in de brievenbus gedaan. Omdat ongeveer
1/3e van de leden niet woonachtig is in het gebouw, hebben veel eigenaren de brief niet ontvangen, noch de
bestuurder ontving een rechstreeks afschrift van de brief. Dit geldt ook voor de bestuurder, die de brief via een
lid heeft ontvangen.

De 5 leden uiten hun bezorgdheid met betrekking tot de volgende onderwerpen: 
1. Aansprakelijkheid bestuurder
2. Kozijnvervanging
3. Brandveiligheid
4. Budgetoverschrijding

De onderwerpen zullen per onderwerp inhoudelijk beantwoord worden.

1.  Aansprakelijkheid bestuurder
Niet opvolgen vergaderbesluiten. 
De 5 heren vinden dat de besluitvorming in de ALV niet gevolgd is door de bestuurder. De VZ geeft
een uiteenzetting van de genomen vergaderbesluiten. 

ALV 5 april 2016: de conclusie is dat O&O opdracht kreeg tot de uitvoering van een adviestraject.
Er werd geen besluit genomen over de wijze van aanpak. 
ALV 6 juli 2016: O&O meldt vertraging en verwijst naar een te houden ALV in september. Voorts
wordt bij het onderwerp 'benoeming commissies'  het volgende besloten. “De CvT heeft mw. N.
Buis, Dhr. J. Gal (lid van de TC)  en dhr. H. Nieuwstraten bereid gevonden om deCvTte
versterken. De vergadering stelt voor om de TC samen te voegen met de CvT en daarnaast wordt
voorgesteld om de TC te combineren met de voorgenomen duurzaamheidscommissie (DC). Dhr.
P. Perdon is bereid om hieraan bij te dragen. De DC zal vanuit een op te stellen missie en
toekomstvisie aan de slag gaan met beleid en zorg op weg naar een duurzaam gebouw. De leden
kiezen hiervoor vanwege de enorme projectenportfolio van de vereniging, en de grote werklast die
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dit het komende jaar met zich mee zal brengen. 
Wat gebeurt er tussen de ALV van 6 juli 2016 en de ALV 27 juni 2017
Adviesbureau O&O presenteert eindresultaat aanbestedingsprocedure voor herstel (variant A).
Firma IMTO geniet voorkeur in die situatie. 
In de tussentijd laat de bestuurder i.s.m. de DC een opname duurzaamheidsscan uitvoeren op 6
september 2016 het rapport volgt op 25 november 2016.
Vervolgens gaat de aandacht van de bestuurder en CvT naar een urgente situatie met de
E-installaties waar per direct opvolging aangegeven dient te worden. Tijdens een bijzondere ALV
op 20 maart 2017 wordt een besluit genomen over de investering in vervanging van E-installaties. 
In deze vergadering van 20 maart wordt een statusupdate van de gevel gegeven: “IMTO heeft de
gevel bekeken en in de tussenliggende periode samen met de commissies als TC en CvT, in een
tussentijdse actie zijn door IMTO de meest gevaarlijke losliggende muurdelen en een aantal
lekkages opgelost. Er zijn verschillende offertes aanwezig. Echter de DC wil hierin ook graag mee
participeren om deze DC aspecten samen op te pakken. Uiteraard zal er in de komende periode
verder worden gegaan met de plannen tot uitvoering van de werkzaamheden aan de gevel” 
Tezamen met Van Baardwijk Bouwprojectmanagement worden de contouren van een duurzame
herstelvariant opgemaakt en voorgelegd in de ALV van 27 juni 2017.
ALV 27 juni 2017. Het besluit tijdens die ALV vormt het vertrekpunt van het bouwteam die na
deze ALV aan de slag ging. Het besluit luidde : “Hoewel er duidelijk wordt dat de aanwezigen over
het algemeen positief tegenover de integrale en duurzame hersteloplossing staan wordt er nog
geen daadwerkelijk besluit genomen over het alternatieve plan van Atrium, DC en CvT gebaseerd
op het ontwerp van Scala architecten. Het onderwerp zal nader worden uitgewerkt. Definitieve
besluitvorming in bijzondere ALV in najaar 2017. Hier zal het alternatieve plan van aanpak ook
worden bekeken in het licht van de traditionele aanpak van het gevelmetselwerk herstel. Op dit
moment wordt er GEEN beslissing genomen door de leden.”
Conclusie: 
Het bestuur en de CvT is van mening dat zij zich behoorlijk aan haar taak hebben gehouden
binnen de mogelijkheden die zijn geboden versus de noodzaak om adequaat te handelen. Voor
zover leden daar twijfels over hebben, leggen we daar verantwoording voor af. Daar hoort ook bij
dat de CvT en bestuurder inzien dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om ieders wensen te
vervullen. De bestuurder en CvT zijn zich er gedurende het hele proces van bewust geweest dat
de VvE gezamenlijk voor een belangrijke stap staat die voor alle leden grote gevolgen
heeft. Vandaar dat die stap uitermate zorgvuldig is voorbereid, met alle onderzoeken en analyses
die daarvoor nodig zijn. Dat kostte helaas meer tijd dan vooraf kon worden voorzien. Het proces is
in het projectdocument uitgebreid aan de orde gesteld. ´Uitgebreid´ in de zin dat de CvT en
bestuurder niet iedereen willen overstelpen met talloze documenten, maar wel dat we leden goed
en helder informeren. De CvT en bestuurder geven aan dat zij de tijd hebben genomen om
zorgvuldig onderzoek te doen, zonder zich te laten beïnvloeden door de emotie die het onderhoud
van het gebouw in de VvE kent en dat. zij daarbij koers hebben gehouden op twee goede en
volledige keuzemogelijkheden. 
De ALV beantwoordt deze eerste uiteenzetting met een luid applaus
 

Niet informeren van leden over uitkomsten
Namens het bouwteam wordt uitleg gegeven over de wijze waarop het bouwteam te werk is gegaan.
Er is een uitgebreide werkomschrijving voor de duurzame variant opgesteld gevolgd door uitvoerig
aanvullend onderzoek, uitwerking van detailleringen en aanbesteding van de gevelrenovatie. In dit
proces heeft zij de leden op verschillende momenten op de hoogte gehouden.

Designfase vond plaats met inbreng van leden door nieuwsbrieven en enquêtes.
Verschillende nieuwsbrieven werden verzonden. 
In cafe 't Zeekantje (bedrijfsruimte in de VvE) werden diverse informatieavonden gehouden om de
leden te informeren over de stand van zaken en inbreng te ontvangen van de aanwezigen. De
bijeenkomsten werden altijd zeer druk bezocht. 
Op 30 april 2018 vond een informatieve bewonersavond plaats voorzien van een presentatie van
de energiebespaarlening. 
Daarnaast heeft de bestuurder diverse afzonderlijke persoonlijke gesprekken gevoerd met de
heren Zaat, Van Mook, Van Hulst en Hagendoorn. Zij zijn dus nog intensiever geïnformeerd door
de bestuurder. Op een vraag van een van de eigenaren waarom de bestuurder met de heren het
gesprek heeft gevoerd en daarmee extra tijd heeft geïnvesteerd in deze bewoners geeft dhr.
Geerlings aan dat hij het belangrijk vind om eventuele kritieken voorafgaand aan het proces te
hebben gladgestreken in de hoop dat dit verderop in het proces tot tijdsbesparing leidt.
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Verzekerde status van het gebouw
De VZ geeft toelichting op de huidige situatie. Er wordt bevestigd dat het gebouw volledig verzekerd
is, echter met een verhoogd eigen risico van €10.000. Er is een aansprakelijkheidsverzekering die
dekking biedt tegen aanspraken van derden tot een bedrag van €2.500.000,-. Er wordt aangegeven
dat achterstallig onderhoud (waaronder de gevels) nimmer verzekerd is. De VZ geeft aan dat er een
inspectie is uitgevoerd door Nationale Nederlanden in maart 2017. Op basis van die inspectie zijn
beperkingen opgelegd voor storm en voor de gevels/ balkons en E-installaties. De dekking op de
E-installatie is inmiddels hersteld door overhandiging van de NEN3140 certificering. De dekking op de
gevels zal worden hersteld na aanpak van de gevels.
 

2.  Kozijnvervanging
Er zijn op individueel verzoek van 5 eigenaren in totaal 6 slaapkamer kozijnen vervangen met geheel vrijwillige
hulp van CvT lid Joska Gal. De vijf leden wekken de suggestie dat daarmee een integriteitsvraagstuk is
ontstaan t.o.v. de betrouwbaarheid van de betrokken leden in het bouwteam. De vijf beschuldigen het
betreffende CvT lid van verrijking, daarover is grote verbolgenheid in de ALV. Volledigheidshalve wordt
bevestigd dat er door het CvT lid of anderen geen enkel financieel gewin is geweest aan het verlenen van
hulp. Deze werkzaamheden zijn volledig in vrije tijd besteed en de betreffende eigenaren zijn ook van te voren
verteld waarom er geholpen werd.

Er wordt bevestigd dat er in het verleden op grote schaal verschillende wijzigingen en vervangingen aan
kozijnen zijn doorgevoerd in het gebouw. De CvT en bestuurder hebben ingestemd met vervanging omdat:

De VvE voorlopig geen collectief budget heeft
Eigenaren bereid zijn voor eigen rekening en risico te investeren
Kozijnen lekkages of tocht klachten veroorzaakten
Kleur- en indeling onveranderd is gebleven.

Het bouwteam heeft daarbij het momentum bovendien aangegrepen om:
Onderzoek te doen naar aansluitdetails en maatvoering gespreid over het gebouw.
Onderzoek te doen naar de oorzaak van de vele kozijnlekkages, dit naar aanleiding bevindingen
Rapport O&O, en inspectie conclusies IMTO
Onderzoek te doen naar de staat van de kozijnen en het gebruikte materiaal van de gevel.

De echte oorzaak van de lekkages rondom de kozijnen is door dit uitgebreide destructieve onderzoek boven
water gekomen. Er is uitgebreide uitwissing aan technische informatie geweest is op verzoek van Peter Drijver
(extern bouwteamlid) over de toestand van de kozijnen, maatvoering regelwerk, diktes spouw, diktes isolatie
het materiaal, de lateien, de aansluitingen. Er zijn monsters genomen en verwerkt door Carel van Baardwijk. Al
met al wordt aangegeven dat hiermee invulling is gegeven aan de rol van bestuur en CvT en dat er geen
integriteitskwesties zijn. 

3.  Brandveiligheid.
Er wordt door de vijf bezorgde leden gewezen op de uitzending van Zembla op 23 mei jl. waarin de
brandveiligheid van gevelisolatie werd onderzocht. De VZ geeft aan dat het bouwteam de uitzending met
belangstelling heeft gevolgd. De vraag naar het isoleren van gevels neemt toe. Deze toenemende populariteit
brengt ook kritische vragen met zich mee. Over brandveiligheid bijvoorbeeld, refererend naar de Grenfell ramp
in Londen.

Er wordt aangegeven dat kunststoffen (zoals EPS) kunnen branden net zoals alle materialen, wanneer de
temperatuur maar hoog genoeg is. Het testen van de afzonderlijke materialen zegt dan ook weinig over de
brandbaarheid van een systeem voor gevelisolatie. De gebruikte materialen worden immers verwerkt in een
systeem. Zo wordt de EPS in het gevelsysteem ingepakt in een laag mortel, waarin een doek van glasvezel is
ingebed. Hierdoor blijft het systeem bij een brand stabiel. Op deze laag wordt vervolgens een stuclaag of
steenstrips aangebracht. Deze constructie (het systeem) kent dus geen luchtspouw die een
schoorsteenwerking kan gaan vertonen en/of de brand kan aanwakkeren. Er wordt aangegeven dat
brandveiligheid is iets anders dan brandbaarheid en van veel meer factoren afhangt. 

Het bouwteam deelt de zorg om veiligheid van de gevels. Dat betekent echter niet dat gevelisolatie geen optie
is. Het gebouw is een geknikte galerijflat waarbij de galerijgevels –de gevels naar de vluchtweg toe naar de
trappenhuizen– aan de binnenzijde bekleed zijn met brandwerende asbesthoudende beplating. Door de
betonnen galerijgevels is er een sterke brandscheiding van beneden naar boven. Het systeem isolatiepakket
dat gebruikt gaat worden is het grijze grafiet eps (brandvertragend), deze wordt bovendien per woonlaag
gescheiden door steenwolstroken. Zo wordt het isolatie materiaal aan alle kanten beschermd en
onderbroken. Anders dan bij Grenfell zijn de vluchtwegen in principe in de buitenlucht gelegen. Noch als VVE,
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noch als architect, noch als gemeentelijke inspectie kan inzicht verkregen worden in brandgedrag. De VvE
moet daarbij afgaan op certificering en rapporten. We zijn afhankelijk van de zorgplicht van de overheid om de
bouwmaterialenhandel, de bouw en de goedkeuringen te controleren en om minimale eisen te formuleren om
veiligheid van haar inwoners te borgen.

4.  Budgetoverschrijding
Ter vergadering heeft de ALV het bouwteam op 27 juni 2017 een budget toegekend van €10.000. Daarnaast
kent de begroting een post bouwkundige begeleiding van €6.709 per jaar. Er wordt op gewezen dat het budget
dat door de ALV was gealloceerd voor onderzoek en advies door architect, het bouwkundig adviesbureau en
tevens is besteed aan onderzoek naar het effect op groot onderhoud op flora en fauna in de omgeving, is
overschreven met ongeveer 14.000,-. Deze onderzoeken waren nodig voor zowel Variant A en B. De inzet van
adviseurs blijft nodig tot de volgende ALV waarin definitieve opdrachtverstrekking volgt. Het bouwteam zal
hierover volledig transparant zijn en verantwoording afleggen. De bestuurder stelt ook voor om tijdens de
uitvoering van de opdracht in het vervolgproces een financiële commissie aan te stellen die de uitgaven
monitort en advies geeft aan de bestuurder over de financiële positie in het project.

Conclusie
De vergadering applaudisseert instemmend voor de inhoudelijke beantwoording van de brief van de bezorgde
leden. De voorzitter concludeert dat de vergadering van mening is dat een voldoende vertrouwenwekkende
reactie is gegeven op de brief.

Hij vervolgt door aan te geven dat er zorgvuldig onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden voor herstel of
renovatie. ook is er ruim de tijd genomen de voor- en nadelen van beide opties af te wegen. De nadruk ligt
daarbij op een veilig gebouw met daarbij meegenomen, de wens van de vergadering om het gebouw toekomst
bestendig te maken en een investering te doen die voor de lange termijn effectief is.

De VZ geeft vervolgens gelegenheid tot het stellen van inhoudelijke vragen op het projectdocument alvorens in
te gaan naar de besluitvormingsopties.

Niets meer aan de orde zijnde vraagt de VZ de ALV om vast te stellen dat het projectdocument een goede
basis biedt om een besluit op te kunnen baseren. De ALV bevestigt dat dit het geval is, er zijn geen vragen of
onduidelijkheden tot zover, waarna de VZ continueert met de keuzeopties.

Toelichting Variant A en B, vervolgens B1 en B2
De VZ duidt door middel van enkele plaatjes de verschillen tussen variant B1 en B2. Ook wordt de technische
uitwerking van alle opties uitgebreid besproken.

Toelichting Financiering
Op 30 april 2018 heeft dhr. Franssen van het Nationaal Energiebespaarfonds een presentatie gegeven over
de energiebespaarlening. Deze presentatie is gepubliceerd op het ledenportaal. Ter vergadering geeft dhr.
Franssen nog een nadere toelichting aan diegenen die de presentatie gemist hebben. 

Er wordt gevraagd hoe het zit met de overdracht van vorderingen op de andere leden. Dhr. Franssen licht
toe de leden in geval van wanbetaling door de VvE, hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de
restant schuld van de VvE Energiebespaarlening, e.e.a. gemaximeerd tot zijn of haar breukdeel.

Er wordt expliciet duidelijkheid verstrekt over de situatie rondom het aangaan van een lening. De Algemene
Ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het besluit om als VvE een lening aan te gaan voor
energiebesparende maatregelen via de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds met een hoofdsom van
€1.500.000  en een looptijd van 180 maanden. De lening heeft een rente van 3% en wordt maandelijks
annuïtair afgelost.

Een annuïtaire lening is een lening waarbij de VvE iedere maand een vast bedrag betaalt. Dit bedrag bestaat
uit rente en aflossing. Omdat tijdens de looptijd van de lening al begint met aflossen, wijzigt de verdeling
tussen rente en aflossing waardoor op termijn het aandeel aflossing groter wordt en de betaalde rente lager.
Omdat er bij deze vorm tijdens de looptijd van de lening wordt afgelost (en niet in 1 keer aan het einde van de
looptijd), neemt de fiscale aftrekmogelijkheid over de te betalen rente steeds verder af. Aan het eind van ieder
jaar ontvangt de VvE van Svn een overzicht van betaalde rente, die door de bestuurder aan de leden wordt
medegedeeld. De leden ontvangen een specificatie van het aandeel betaalde rente in de VvE opdat deze
eigenaar dit bedrag kan opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting als betaalde rente en (indien van
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toepassing) gebruik kan maken van het recht op aftrek van deze betaalde rente.

Het aangaan van de lening leidt tot een aanpassing van de maandelijkse servicekosten van ongeveer €40 tot
€70. Dit komt omdat de bijdrage aan dotaties zal worden gehalveerd. Deze post wordt vervangen door een
post 'rente en aflossing' in de begroting. Er zal daartoe een aangepast MJOP worden opgesteld. In de
volgende vergadering zal de exacte uitsplitsing van de maandelijkse bijdragen worden gepresenteerd in een
nieuwe begroting.

Voorwaarden
Leden worden gewezen op de mogelijkheid om binnen een maand na de dag waarop hij of zij kennis heeft
genomen of kennis heeft kunnen nemen van het besluit dat de VvE een lening wenst aan te gaan, een
verzoek in te kunnen dienen bij de rechtbank tot het inroepen van de vernietiging van het besluit e.e.a.
conform 5:130 lid 2 BW. De lening kan niet eerder worden verstrekt nadat deze afkoelingsperiode van een
maand is afgelopen.

Bij de besluitvorming van de VvE er geen rekening gehouden is met de individuele financiële situatie van elk
afzonderlijk lid van de VvE. De leden in geval van wanbetaling door de VvE, hoofdelijk aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor de restant schuld van de VvE Energiebespaarlening, e.e.a. gemaximeerd tot zijn of haar
breukdeel. Dhr. Franssen geeft hier ter vergadering nog een verduidelijking op.

4a Ik kies voor herstelvariant A
De VZ brengt de voorstellen op de agenda in stemming gedurende een schriftelijke stemronde. De leden
hebben allen een beargumenteerd machtigingsformulier ontvangen of een stembiljet uitgereikt gekregen bij
binnenkomen van de vergadering. Hieronder worden de voorstellen per besluit uiteengezet.

In het kader van de stemprocedure wordt aan de vergadering een deelnemer gevraagd aan het stembureau:
de heer Kortenhorst meldt zich, en zal dit samen met de voorzitter en mevrouw Buis lid van de CvT doen.

Ik kies voor herstelvariant A: de benodigde aanvullende reserveringen zullen middels een eenmalige extra
bijdrage worden verrekend. 
89 Tegen
6 Voor
3 Onthouding
3 Blanco            
Totaal 101 Stemmen

Herstelvariant A wordt afgewezen

4b Ik kies voor renovatievariant B
Ik kies voor renovatievariant B: de benodigde aanvullende reserveringen zullen middels een af te sluiten
lening voor energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. Ik ben op de hoogte van het feit dat de
lening een totaalbedrag van €1.500.000 en een looptijd heeft van 15 jaar tegen een rente van 3% en dat deze
annuïtair zal worden afgelost. De leden zijn ervan op de hoogte dat het aangaan van deze lening leidt tot een
aanpassing van de maandelijkse servicekosten.

6 Tegen
91  Voor
3 Onthouding
1 Blanco    
98 Stemmen

Variant B wordt aangenomen en gefinancierd middels een energie bespaarlening.
Door de opkomst van 105 van de 110 vertegenwoordigde stemmen is het quorum gehaald.
Door het aantal uitgebrachte stemmen voor het besluit is de gekwalificeerdere meerderheid behaald.
Door het behalen van de gekwalificeerde meerderheid en het quorum van de stemmen is het voorstel
aangenomen.

4c Bij Variant B kies ik voor kleurstelling B1
Voorstel voor kleurstelling variant B1
60 Tegen
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25 Voor
7 Onthouding
9 Blanco
101 Stemmen

Het voorstel wordt afgewezen

4d Bij variant B kies ik voor kleurstelling B2
Voorstel: Ik kies voor kleurstelling van Variant B2
26 Tegen
63 Voor
7 Onthouding
5 Blanco        
101 Stemmen

Voorstel variant B wordt aangenomen.

4e Herstelvariant B - principekeuze aannemer
Voorstel: Ik ga akkoord om het bouwteam de voorliggende begroting uit te onderhandelen met de firma
Vastbouw onder begeleiding van een kostendeskundige en jurist in het kader van contractvorming.
3 Tegen
81 Voor
9 Onthouding
8 Blanco        
101 Stemmen

Het voorstel wordt aangenomen en mandaat wordt verleend aan het bouwteam.

4f Herstelvariant B - akkoord met onderzoekskosten
Voorstel: Ik ga akkoord met de vooruitlopende werkzaamheden van directie /en onderzoekskosten van het
bouwteam (waarover achteraf in de ALV verantwoording wordt afgelegd)
4 Tegen
83 Voor
8 Onthouding
6 Blanco    
101 Stemmen

Het voorstel wordt aangenomen en mandaat wordt verleend aan het bouwteam.

4g Herstelvariant B - Akkoord aanvraag omgevingsvergunning
Voorstel: Ik ga akkoord met de aanvraag omgevingsvergunning voor de uitwerking van Variant B.
3 Tegen
87 Voor
8 Onthouding
3 Blanco        
101 Stemmen

Het voorstel wordt aangenomen en akkoord verstrekt voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

5. Afronding en rondvraag
De vergadering applaudisseert voor de genomen besluiten en is verheugd dat er met zulke overweldigende
meerderheid is ingestemd met de voorstellen. De vergadering betreurt de opstelling van enkele leden, maar
respecteert ieders verschil van inzicht of mening over de te kiezen route voor de aanpak van het
gevelprobleem. Desalniettemin wordt desgevraagd door de ALV met groot applaus bekrachtigd dat de ALV
van mening is dat de besluitvorming transparant en helder is verlopen. Er zijn geen onduidelijkheden waardoor
besluitvorming vertroebeld zou kunnen zijn geweest.

Uit de vergadering komt het verzoek om een commissie van financiële toetsing in te stellen. Daar wordt
positief op besloten. Tijdens de volgende vergadering zal deze commissie worden gepresenteerd. 
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6. Sluiting
De voorzitter/beheerder sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst en
positieve inbreng. Dhr. Geerlings bedankt alle leden van het bouwteam (zowel op professionele basis als op
vrijwillige basis actief) voor hun inzet en inbreng in de uiteindelijke totstandkoming van het projectdocument en
de inspanningen tot aan deze ALV. Mevr. Buis dankt daarop namens de CvT ook dhr. Geerlings voor zijn inzet
in het bouwteam en in het beheer van de VvE. De ALV bedankt allen met een applaus.

De VZ wenst een ieder een prettige avond en sluit de vergadering.

Vastgesteld op de vergadering van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

voorzitter                                             beheerder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Besluitenlijst

Vereniging van Eigenaars ZEEKANT/GEVERS DEYNOOTWEG, gevestigd te Scheveningen

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden maandag 28 mei 2018, aanvang 19:30 uur.

Mededelingen/ingekomen stukken/vaststellen agenda2.
2.1 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen notulen dd 27 juni 20173.
3.1 De notulen d.d. 27 juni 2017 worden vastgesteld.

Groot gevelonderhoud4.
4.1 De vergadering besluit dat het projectdocument een goede basis biedt om besluitvorming op te laten

plaatsvinden.

Ik kies voor herstelvariant A4a
4a.1 Herstelvariant A wordt afgewezen

Ik kies voor renovatievariant B4b
4b.1 Variant B wordt aangenomen en gefinancierd middels een energie bespaarlening.

Bij Variant B kies ik voor kleurstelling B14c
4c.1 Variant B1 wordt afgewezen

Bij variant B kies ik voor kleurstelling B24d
4d.1 Voorstel variant B2 wordt aangenomen.

Herstelvariant B - principekeuze aannemer4e
4e.1 Het voorstel wordt aangenomen en mandaat wordt verleend aan het bouwteam.

Herstelvariant B - akkoord met onderzoekskosten4f
4f.1 Het voorstel wordt aangenomen en mandaat wordt verleend aan het bouwteam voor te maken

onderzoekskosten in de aanloop naar de volgende ALV.

Herstelvariant B - Akkoord aanvraag omgevingsvergunning4g
4g.1 Het voorstel wordt aangenomen en akkoord verstrekt voor het aanvragen van de

omgevingsvergunning.
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