
Notulen

Vereniging van Eigenaars ZEEKANT/GEVERS DEYNOOTWEG, gevestigd te Scheveningen

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden maandag 25 november 2019, aanvang 19:30 uur.

Totaal aantal stemmen: 110; aantal stemmen vertegenwoordigd: 67 (60,91 procent)

Aanwezig
De heer E.H.W. van den Akker / Starmans, De heer J.H. Andorka Gal, Mevrouw H.F.H.M. Berntsen-van Wely,
Mevrouw W. Bloemsma, De heer E.A.D. Boerboom, 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 F. Dijkstra en/of Mevrouw M.A.W. Dijkstra-van der Helm, De heer A.M. van Dissel,
Mevrouw E.M.F.M. Elgerhuizen-Burger, Feenstra B.V., Mevrouw J.C.R. Fleers-Hofland en/of De heer G.J.
Fleers, De heer Chr. Flippo, De heer W.F. Furster en/of Mevrouw P.H. Furster-Duijster, De heer F.C.P.
Gordijn, De heer J.M.M. Groen en/of Mevrouw M.L.H. Vinken, Mevrouw C.L. Grothe, De heer T. Gulman, De
heer F.A.M. Hagendoorn, Mevrouw M.M. van der Hoef, Mevrouw H.A.M. van der Holst-Schraag, De heer H.
Igdeli, Mevrouw J.G.M. Jansen, Mevrouw F. Jaoui, De heer J.L. van der Laan en/of Mevrouw E. van der
Laan-Cheuque, Mevrouw C.Y.C.M. Lambregts, De heer J. van der Leij, Linking Partners B.V., De heer J.A.
Nieuwstraten en/of Mevrouw N. Nieuwstraten-v/d Toorn, Mevrouw P.M. van Oostrum, Mevrouw J.C. Padlina,
Mevrouw J. van de Rest, 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, De heer E. Scheepers, De heer J.P. Schenk, Mevrouw C.M.C. Starmans, De
heer E. van Toor en/of Mevrouw M.E. van Boeckel, De heer A.J. van der Toorn, Mevrouw C.N.M. Voermans,
De heer N.B.J. Wessels en/of Mevrouw J.M. Wessels-Hagen, De heer N.H. van der Wilk, De heer H.J. Zaat,
De heer W. van der Zwan
Volmacht afgegeven
Mevrouw N.C.M. Blijswijk, Mevrouw F.A.Th.M. Bontje, De heer R.R. van Bronckhorst, Mevrouw N. Fremeijer,
De heer L.J. Goebel en Mevrouw C. Goebel-den Hartog, Mevrouw E.J. Groeneveld, Mevrouw R.J. Heinen,
Mevrouw T. Hornstra, De heer S.F.M. van Hulst, De heer W.C.M. van der Kaay, De heer A.J.W. van Mook, De
heer R.A. von Oven en Mevrouw L. von Oven-Zwarts, Mevrouw C.E. Slaghuis, De heer E.I.A. Teunissen en
Mevrouw D. Ottevanger
Afwezig
Beleggingsmaatschappij Blaak B.V., De heer J.A. Bijl, De heer M.A. Bokhove, De heer W.W. Bosman, De heer
A.W. Brokx, De heer P.J. Crowhurst, De heer R.F.M. Deden, DHDK B.V., De heer M.L. Fijnvandraat, Mevrouw
N.E. Garcia Gomez, Mevrouw B. Gelauf, De heer H.A.A. el Gendy, Mevrouw P.C. Gerritsen, De heer L.M.
Herben en Mevrouw U.Z. Herben-Mularska, De heer W.J. van der Hoeven, De heer S. Horn, Mevrouw G.
Lahnstein-Steens, Mevrouw M.A. Leilis, De heer R.J. de Lizer, De heer M.A. Mac-Nack, Mevrouw A.M. van
der Meij, De heer R.L. Mondaca Bustos en Mevrouw L.M Westenbrink, De heer A. Mulder, De heer C.H.W.
Neervoort, Mevrouw L.J. van der Net, De heer R.J. Nijdam en Mevrouw P.S. van Dijk, De heer M.W.J. Quarles
van Ufford, De heer A. Razoki en Mevrouw S. Razoki-Yacoub, De heer L.M. van Riet en Mevrouw A.M. van
Riet-Groen, Mevrouw E.M. van Roon-Ros, Mevrouw S.M. Rozendal, Mevrouw C.M.A. Schaap-Konings,
Mevrouw J.H.M. Schade van Spronsen, De heer R. Smits, Mevrouw Z. Tahseen, De heer Th.C. Tap en
Mevrouw N.M. Buis, De heer M.R.C. van Velsen en Mevrouw S. Knobbout, De heer D. van Velzen en
Mevrouw L. Weiss, De heer J.A. Verkuijl, De heer J.G. Voorderhaak, Mevrouw J. de Vries, VvE
ZEEKANT/GEVERS DEYNOOTWEG, De heer K. Wenkenbach, De heer A. Wuisman

1. Opening en vaststellen quorum
De voorzitter de heer Geerlings opent de vergadering om 19.39 uur en heet alle aanwezigen van harte
welkom.
Er zijn 67 van de 110 stemmen aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd, dit is voldoende om rechtsgeldige
besluiten te nemen. Echter voor agendapunt 6 niet, daarvoor is een gekwalificeerde meerderheid nodig. 
De heer Geerlings (Bestuurder) en Dhr. Elzinga zijn aanwezig namens Atrium Vastgoedmanagement.

Verder hebben achter de bestuurstafel plaats genomen de leden van de CvT (Nel Buis, Joska Gal, Sebastiaan
van den Akker) alsmede architect Peter Drijver van Scala Architecten en Raymond Camman van Vastbouw.
Roland Kortenhorst is afwezig.
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2. Mededelingen/ingekomen stukken/vaststellen agenda
De agenda is met de uitnodiging meegestuurd. Er zijn 7 ingekomen stukken te weten een ingekomen stuk van
Dhr. Groen, Dhr. Hagendoorn, Dhr. Van Hulst, Mevr. Van der Hoef en Dhr. Herben. Deze verzoeken worden
direct behandeld. Er zijn verder geen opmerkingen op de agenda waarna deze overeenkomstig wordt
vastgesteld. BESLUIT

2A   Dhr. Groen en mevr. Vinken inzake verzoek balkonglas.
Dhr. Groen verzoekt de ledenvergadering toestemming om een glazen loggia te maken tussen de vloer en
het plafond op het balkon. De bestuurder geeft aan dat het belangrijk is dat het gebouw zo uniform mogelijk
moet blijven voor het uiterlijk en de uitstraling, maar ook voor extra kosten die het in de toekomst met zich mee
kan brengen bij renovaties. Bij de huidige renovatie hebben alle afwijkingen het meeste meerwerk met zich
meegebracht wat veel tijd en geld heeft gekost. De heer Drijver noemt dat er al eerder een voorstel was om
het balkon bij de woning te voegen in de vorm van een serre. Onderzocht is dat hierdoor veel
condensatieproblemen kunnen gaan ontstaan. Bovendien moet er een vergunning worden aangevraagd
hiervoor. Het is niet zeker dat de welstandcommissie hier akkoord mee zal gaan. Dhr. Groen geeft aan dat hij
deze aanvraag voor een glazen loggia al heeft ingediend bij de gemeente Den Haag. Dhr. Groen zal de
aanvragen die hij bij de gemeente heeft ingediend bij de CvT en de Architect gaan voorleggen. Ook zal dhr.
Groen wanneer er een reactie van de gemeente Den Haag is deze direct delen met de CvT en de bestuurder.

2B    Voorstel inzake naamgeving gebouw, wordt geagendeerd als agendapunt 7.
Geen aanvulling.

2C    Dhr. Hagendoorn inzake intercom
Dhr. Hagendoorn geeft aan hij al een langere periode een intercom heeft die niet meer naar behoren
functioneert. Dhr. Hagendoorn geeft ook aan dat dit meerdere malen is aangegeven en hier niks mee gedaan
wordt. Naast dhr. Hagendoorn zijn er meerdere leden waarbij de intercom niet naar behoren functioneert. Dhr.
Hagendoorn vraagt aan het bestuur of het vervangen van het intercom systeem dat momenteel gepland is
voor 2022 volgens het MJOP naar voren geschoven kan worden. De bestuurder geeft hierop aan geen
voorstander voor dit idee te zijn omdat de veiligheid en de constructie van het gebouw meer prioriteit heeft dan
het intercomsysteem. Daarbij geeft dhr. Gal, CvT lid en onderdeel van het bouwteam, aan dat op basis van
onderzoek het knelpunt bij het intercomsysteem bij dhr. Hagendoorn kan worden verholpen. Dhr Gal vraagt de
overige leden  die problemen ervaren met de intercom zich na afloop van de ALV te melden zodat
er eveneens naar een oplossing voor het probleem kan worden gezocht.   

2D    Dhr. Van Hulst inzake beglazing en schades tijdens bouw, financiële onderbouwing en beglazing.
Dhr. Van Hulst is zelf helaas afwezig en kan geen aanvullende informatie geven over dit ingekomen stuk. Wat
betreft de beglazing en de kozijnen van het complex is in de splitsingsakte opgenomen dat dit een
gemeenschappelijke kosten is. Echter zijn er veel leden die zelfstandig hun beglazing vervangen hebben
waardoor er discussie is ontstaan of het niet beter een privé eigendom kan worden. Over deze beglazing zal
tijdens het agendapunt 6 Huishoudelijk reglement verder op ingegaan worden.
De schades tijdens de bouw zullen verder besproken worden bij agendapunt 5 Groot onderhoud gebouw.

2E       Dhr. Van Mook inzake beglazing en verzoek palletkachel + zonnecollector op het dak.
Dhr. Van Mook heeft een verzoek ingediend om een palletkachel te plaatsen en een zonnecollector op het
dak. Dhr. Geerlings geeft aan dat in 2018 eerder aan dhr. Zaat toestemming is verleend voor het plaatsen van
een palletkachel. Om deze reden zal dit verzoek niet worden afgewezen maar wil de bestuurder wel graag om
de tafel met dhr. Van Mook om naar alternatieven te kijken. Dhr. Geerlings vraagt hierbij ook aan dhr. Zaat die
op het moment de palletkachel nog niet geplaatst heeft, of dhr. Zaat geïnteresseerd is om samen met de CvT
naar alternatieven te kijken voor een palletkachel. Dhr. Zaat reageert hierop positief. Verder geeft Dhr. Van der
Toorn aan dat zijn buurman twee schoorsteenpijpen heeft aangevraagd. Mogelijk heeft deze eigenaar
ongevraagd een palletkachel laten plaatsen. Mogelijk naar aanleiding van de toestemming die eerder aan dhr.
Zaat is verleend. Hiervoor moet eerst toestemming gevraagd worden aan de bestuurder. Dhr. Geerlings vraagt
of Dhr. Van der Toorn na afloop van de ALV zich kan melden en zijn klachten kan specificeren. 

Op het verzoek die dhr. Van Mook heeft ingediend voor het plaatsen van een zonnecollector op het dak geven
de bestuurder en de CvT aan dat dit niet wenselijk is. Het dak is namelijk gemeenschappelijk eigendom en dus
is het niet mogelijk het dak te gebruiken voor privé zaken. Daarbij past het niet in het plan met betrekking op
de pilotfase voor duurzaam verwarmen.
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2F    Ingekomen verzoek mevr. Van der Hoef namens 7 eigenaren inzake toegang tot de bergingsgang.
Mevrouw Van der Hoef geeft aan dat er een attentiebordje op de buitendeur bij de kelderboxen moet komen
met daarop "geen toegang voor onbevoegden". Er zijn namelijk bewoners en niet bewoners die de ruimte
gebruiken als een doorgang, deze doorgangen mogen volgens mevr. Van der Hoef alleen gebruikt worden
door leden die een kelderbox hebben in zo'n doorgang. Mevrouw Van der Hoef geeft aan dat dit nodig is
om de veiligheid cq inbraakpreventie van deze kelderboxen te waarborgen. Daarbij geeft mevr. Van der Hoef
aan dat er zeven andere eigenaren zijn die ook klachten ondervinden door onbevoegden die doorgangen
gebruiken. De CvT geeft aan dat alle doorgangen gemeenschappelijke ruimtes zijn en dat iedere eigenaar
recht heeft om deze doorgang te gebruiken. Concluderend wordt er geen bordje geplaatst.

2G    Ingekomen email dhr. Herben inzake beglazing
Geen aanvulling.

3. Vaststellen notulen dd 29 oktober 2018
Dhr. Geerlings bespreekt de notulen met de leden. Er zijn geen opmerkingen betreffende de notulen.
Concluderend worden notulen van 29 oktober 2018 vastgesteld door de ALV. BESLUIT

4. Financiële stukken 2018
De KC heeft de kasstukken gecontroleerd. Dhr Geerlings geeft aan dat helaas nog niet alle vragen zijn
beantwoord en dat in een gesprek met de kascontrolecommissie tot een spoedige afronding gekomen zal
worden. 

Dhr. Zaat geeft aan dat de bestuurder, Atrium Vastgoedmanagement, beter gecontroleerd moet worden op de
regulier te verichten betalingen: deze werkwijze was in het verleden normaal. Dat kan bijvoorbeeld worden
gedaan door de CvT of een externe partij. In het vorige bestuur verrichte de heer Hagendoorn bijvoorbeeld
een check op de uitgaande
betalingen. Hij herinnert zich echter dat met het aantreden van Atrium deze taak is komen te vervallen. Dhr.
Geerlings geeft aan dat Atrium de bestuurder is die rechtsgeldige beslissingen mag nemen, de CvT
houdt toezicht en is niet verantwoordelijk voor de betalingen van de bestuurder. Atrium zal de
autorisatiemogelijkheden gaan bekijken. 

De financiële gevolgen van de gevelrenovatie zullen vanaf 2019 zichtbaar zijn in de jaarstukken van de VvE.

Verzocht wordt om de volgende besluiten te nemen. 
Vaststelling jaarstukken 2018 vastgesteld
Bestemming exploitatiesaldo verrekenend met het reserveverlies
Decharge beheerder
Vaststelling incassoprocedure

Onder voorbehoud van de uitkomsten van het gesprek tussen de KC en Atrium worden de voorstaande
besluiten door de ALV genomen. Het verslag van de KC zal worden gedeeld. BESLUIT

5. Groot onderhoud gebouw
Voortgang gevelrenovatie:

Actuele planning en bijzonderheden.
Dhr. Camman bespreekt stand van zaken de planning van de renovatie. Voor meer informatie staat de actuele
informatie op de website vermeld. Op de website wordt iedere week een update geplaatst over de planning en
vorderingen van de renovatie, www.vvezeekantgevers.nl.
Een aantal leden van de vergadering geeft aan dat de communicatie rondom klachten niet soepel verloopt met
Vastbouw. Er zijn namelijk nog lekkages die niet opgelost zijn, deze lekkages zullen zoveel mogelijk de
verholpen worden tijdens de bouw. Er is een lijst met alle klachten gemaakt door Vastbouw die via de mail zijn
binnengekomen, hier zal in de eerste week van december op gereageerd worden. Mochten er schades of
lekkages zijn, mail het zo spoedig mogelijk naar het eerder gecommuniceerde e-mailadres van
Vastbouw zodat het verwerkt kan worden.

Meer- en minderwerk overzicht. Tijdens de vergadering wordt een financieel overzicht
besproken. Toegelicht wordt waarom bepaalde ramingen zijn overschreden ofwel lager zijn
uitgevallen. De vergadering wordt om toestemming gevraagd om akkoord te gaan met het
meerwerkoverzicht in combinatie met de uitgekeerde subsidies.  (wordt nagestuurd)

Er zijn minder subsidies binnengekomen dan eerder bereken. Dit komt omdat er geen subsidie wordt
uitgekeerd aan appartementen waarbij de eigenaar niet in het GBA van Den Haag maar elders staat
ingeschreven. Verder worden tijdens de bouw de meest duurzame materialen gebruikt, hiermee wordt gedoeld
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op de technische levensduur. Het meerwerk is niet vanuit luxe maar vanuit noodzaak verricht. Hieronder vallen
veiligheid, constructie-noodzaak of grote kostenbesparingen. Dit type meerwerk kwam een aantal keren voor
omdat nu de mogelijkheid was het probleem goed aan te pakken, waardoor werkzaamheden die ook in het
MJOP staan opgenomen naar voren zijn geschoven. Hierdoor zijn aanzienlijke kosten bespaard.

Dhr. Zaat geeft aan dat de leden eerder geïnformeerd hadden moeten worden over deze kosten en een
toelichting van deze extra kosten. Ook afwezige leden moeten tijdig kennis kunnen nemen van de inhoud en
argumentatie. Dhr. Zaat dringt aan op verbetering en wenst alsnog voor de volgende vergadering een
overzicht met de gemaakte kosten per kostenpost.
Daarbij geeft dhr. Zaat aan dat hij vindt dat er een onafhankelijke directie van het bouwteam nodig is. Dit zorgt
voor een discussie tussen dhr. Gal en dhr. Zaat waarin dhr Gal betoogt dat het bouwteam met de architect,
de opzichter, de uitvoerder, en hij als kennishebber, afgevaardigde van de CvT en als onbezoldigd
deelnemer aan het bouwteam steeds verantwoorde beslissingen heeft genomen. Na afloop van de discussie
geeft dhr. Zaat zijn complimenten aan dhr. Gal en de andere CvT leden voor hun inzet en werkzaamheden.
Daarbij neemt Atrium het advies ter harte betreft het toesturen van een goed omschreven overzicht met de
gemaakte extra kosten voor de volgende vergadering.

Verkrijging appartementsrecht pp 279, realisatie VvE-ruimte en realisatie terras ter hoogte de
VvE ruimte

Geen aanvulling, dit is gerealiseerd.

Aanpassing Ventilatie Parkeergarage: 
Er wordt mandaat gevraagd voor het veranderen van de garageventilatie in relatie tot de renovatie van het
gebouw. Het ventilatiesysteem moet veranderd wordt zodanig dat het geen overlast (zand, geluid etc) meer
veroorzaakt en bovendien zuiniger, stiller en beter is. De geschatte kosten bedragen EUR. 40.000. Hiervoor
wordt mandaat gevraagd aan de bestuurder. De verschillende opties en kostenramingen zullen worden
gepresenteerd. De ALV stemt over dit mandaat en het mandaat wordt unaniem aangenomen. BESLUIT

Presentatie bevindingen MV/CV systeem:
Tijdens de vergadering wordt er een toelichting gegeven worden op de huidige stand van zaken en uitkomsten
van het onderzoek. Dhr. Drijver (Scala architecten) geeft een presentatie. De verschillende opties en
kostenramingen worden gepresenteerd.   

Energie
Challenge: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/duurzaamheid/duurzame-initiatieven-in-den-
haag.htm#
Enkele actieve leden van de VvE hebben een plan ingediend om in aanmerking te komen voor de
stimuleringssubsidie ter hoogte van om en nabij de 70.000 euro. 

Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken
over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Toch blijven sommige van die initiatieven
steken in de ‘planfase’. De gemeente wil groepen inwoners ondersteunen om bestaande en nieuwe plannen
verder te helpen. Zo kunnen zij zelf de overstap maken van fossiele energiebronnen naar schone energie. Het
doel is dat de toegewezen plannen binnenkort 12 starten met de uitvoering en per plan op maatwerk
ondersteuning krijgen.

Als we de pilot krijgen toegezegd dan gaan in ons gebouw eigenaren van enkele appartementen één jaar
lang experimenteren met verschillende warmte- en warmwatervoorzieningen. Tevens gaan we energie
opwekken met twee typen mogelijkheden. De energieopbrengst leidt tot vermindering van onze
gemeenschappelijke energiekosten.
Die informatie wordt bovendien met de leden, alsook met andere VvE’s in Den Haag en indien nodig met
de rest van Nederland gedeeld.

Na deze pilotfase zal er een advies worden opgesteld waarin ervaringen, opbrengsten en kosten worden
aangereikt en met verschillende alternatieven voor gasloze verwarming en warmtevoorziening. Zodat elke
appartementseigenaar een verantwoorde keuze kan maken voor het eigen appartement.
De vereniging staat unaniem achter de aanvraag voor deze pilot.
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Vervanging dakbedekking terras Cafe ' t Zeekantje (extra punt):
De vervanging van de dakbedekking is a.g.v. voortschrijdend inzicht en herstel van enkele locaties niet meer
nodig. Dit punt komt te vervallen.

6. Huishoudelijk Reglement
Al enige tijd wordt er in de huidige en voorgaande CvT's aandacht besteed aan een actuele versie van het
huishoudelijk reglement. Mede naar aanleiding van de gevelrenovatie is het belangrijk dat de aanvullende
regels worden vastgesteld. 

Dit aangepaste huishoudelijk reglement  is reeds in 2015 aan de leden ter vaststelling aangeboden. Echter op
dat moment – door andere gestelde prioriteiten - niet vastgesteld. Dit voorstel was toen en nu nagenoeg
geheel gebaseerd op het reglement van 1995 en voorziet in eigentijdse formuleringen (bijvoorbeeld lid 8).

In de versie van 2019 zijn daarnaast een aantal wijzigingen opgenomen, zoals het verbod op elke vorm van
gevelbewerking, aantasting van de gevel etc. en de regel tot het hebben van een uniforme zonwering,
inclusief de wijze van aanbrengen van deze zonwering. Verder is nog steeds kort verhuur verboden.
De bestuurder wil de mogelijkheden nagaan om de regels ten aanzien van kort verhuur nog sterker
te verankeren in de splitsingsakte, bijvoorbeeld via het van toepassing verklaren van het modelreglement
2017. Zodat het wooncomfort van de huidige eigenaren beter beschermd kan worden. Hij benadrukt dat hier
vooral gedoeld wordt op het tegengaan van verhuur van appartementen voor korte huurperiodes. In de huidige
akte van splitsing past kortstondig verhuur al niet bij de bestemming zoals deze is beschreven. In het (oude
en nieuwe) huishoudelijk reglement wordt hier verder op doorgegaan. Boetes worden geheven wanneer men
zich niet houdt aan de gestelde regels. Eigenaren worden opgeroepen om bij CvT of Atrium te melden indien
kort verhuur wordt gesignaleerd, zodat kan worden gehandhaafd.

Dhr. Zaat geeft aan dat wanneer een wijziging van de splitsingsakte nodig is dat veel tijd en energie gaat
kosten; hij meent dat er reeds veel jurisprudentie voor handen is.

Voor een wijziging van de huishoudelijk reglement is een gekwalificeerde meerderheid nodig die vanavond niet
gehaald wordt, waardoor vanavond niet voor het vernieuwde reglement kan worden besloten. Het document
wordt verschoven naar een volgende ALV.

Beglazing: 
Tijdens het project zijn van verschillende leden verzoeken ingekomen om beglazing door de VvE te
laten vervangen. Zoals eerder in de ALV aangegeven is dit geen onderdeel van het renovatie project.
Verwezen wordt naar het aanbod om beglazing voor eigen rekening duurzaam te laten vervangen. 
De beglazing en de kozijnen zijn echter gemeenschappelijke kosten, zo bevestigt de heer Geerlings. Daarbij
geeft Dhr. Geerlings ook aan dat op dit moment er geen vervangingen gedaan worden aan ramen en kozijnen.
Er zal na melding onderzocht gaan worden of ramen lekken en dus vervangen gaan worden.

De heer Zaat geeft aan dat enkele ramen door enkele ramen worden vervangen, dubbele beglazing door
dat type dubbele beglazing.

7. Naamgeving gebouw
Tijdens de vorige vergadering is er besloten om het gebouw een nieuwe naam toe te kennen. De vier opties
met de meeste stemmen staan hieronder vermeld;

1. Noorderduin met 14 stemmen
2. Noorderlicht met 10 stemmen
3. Duynstaete met 5 stemmen  
4. Residence Scheveningen Beach met 5 stemmen

De voorzitter vraagt of de ALV een stem wil uitbrengen over de 5 opties voor de naamgeving. De 5e optie is
het naamloos laten van het gebouw. De vergadering neemt een besluit en kiest voor optie 1 "Noorderduin". 
Hiermee wordt de naam "Noorderduin" aangenomen als nieuwe naam voor de VvE. BESLUIT
Tijdens de volgende ALV zal ingegaan worden over de manier waarop de nieuwe naam vormgeving zal geven
aan het gebouw.

8. Sluiting
De voorzitter/beheerder sluit de vergadering om 22.58 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst en
positieve inbreng.
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Vastgesteld op de vergadering van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

voorzitter                                             beheerder

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

Vereniging van Eigenaars ZEEKANT/GEVERS DEYNOOTWEG, gevestigd te Scheveningen

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

Vaststellen notulen dd 29 oktober 20183.
3.1 De notulen d.d. 29 oktober 2018 worden vastgesteld.

Financiële stukken 20184.
4.1 Onder voorbehoud van de uitkomsten van het gesprek tussen de KC en Atrium worden de

geagendeerde besluiten door de ALV genomen.

Groot onderhoud gebouw5.
5.1 Aanpassing ventilatie parkeergarage

De ALV stemt over het mandaat van 40.000 euro voor een aanpassing aan het ventilatiesysteem voor
de parkeergarage. Het mandaat wordt unaniem aangenomen.

Naamgeving gebouw7.
7.1 De ALV heeft besloten dat "Noorderduin" de nieuwe naam wordt van het gebouw.
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