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VvE Hulshorststraat 138-140-142, gevestigd te Den Haag  (91120)

Vergadering van eigenaars (met digitale ondersteuning)
Datum: dinsdag 20 april 2021, aanvang 15:30 uur
Locatie: het vergaderportaal, https://vergaderen.twinq.nl/, internet

Opening1.
Benoemen voorzitter van de vergadering. In verband met het digitale karakter van deze vergadering
verzorgt MVGM de technische leiding van de vergadering
Vaststellen aantal uit te brengen stemmen
Vaststellen agenda

Alleen over vooraf gemelde agendapunten kunnen tijdens deze vergadering besluiten worden genomen.

Mededelingen & ingekomen stukken2.
Ultimate Beneficial Owner (UBO). Op het eigenarenportaal van uw vereniging staat omschreven
wat de UBO inhoudt. Gelieve kennis te nemen van de mededeling op het eigenarenportaal van de
vereniging.

Notulen, actie- en besluitenlijst vergadering van eigenaars d.d. 25-3-20193.
De notulen van de vergadering van eigenaars zullen tekstueel worden vastgesteld. Indien u tekstuele
opmerkingen heeft op de notulen d.d. 25-3-2019 kunt u deze tot zeven dagen vóór de vergadering per
e-mail kenbaar maken bij uw accountmanager. Indien er vooraf geen opmerkingen kenbaar zijn gemaakt,
worden de notulen verder niet meer besproken en direct in stemming gebracht. Na de vaststelling volgt de
ondertekening van de notulen door de voorzitter van de vergadering.

Vaststellen notulen d.d. 25-3-2019 en ondertekenen door vergadervoorzitter

Financiën boekjaren t/m 20204.

Jaarrekeningen t/m 20204a.
De jaarrekeningen van 2019 en 2020 zullen in stemming worden gebracht. Conform het BW 2:48 dienen de
jaarrekeningen na goedkeuring ondertekend te worden door het bestuur. Tevens wordt de vergadering
decharge gevraagd voor het gevoerde financiële beleid.

Bestemming exploitatieresultaat4b.
In deze vergadering dient een besluit te worden genomen over de bestemming van de exploitatieresultaten.
Het voorstel is om deze te verrekenen met het verenigingsreserve. Het alternatief is om de resultaten te
verrekenen onder de eigenaren. Let wel; indien er sprake is van een negatief totaal exploitatieresultaat, zal
iedere eigenaar dit naar aandeel moeten bijdragen.

Meerjarenonderhoudsprognose (MOP)5.
De bestuurder adviseert de VvE te gaan reserveren voor groot onderhoud dat niet jaarlijks terugkeert
(bijvoorbeeld het dak, gevels, balkons). Een MOP kan een basis bieden voor het opbouwen van een
reserve (zoals in de wet is gesteld). De bestuurder adviseert dan ook om deze op te laten stellen.

Bespreken en besluit omtrent laten opstellen MOP door MVGM conform offerte d.d. 29-3-2021 ad €
695,75 inclusief btw

Onderhoud complex6.
Onderhoudszaken kunnen tot 7 dagen voor de vergadering gemeld worden bij de contactpersoon.

Begroting 20217.
Naar aanleiding van de wet Verbeteren Functioneren VvE’s heeft het bestuur een concept begroting
opgesteld. In deze begroting wordt 0,5% van de herbouwwaarde gereserveerd, waarmee de VvE voldoet
aan eerder genoemde wetgeving. Dit heeft gevolgen voor de maandelijkse bijdragen.

Bespreken en vaststellen begroting 2021 (voorstel conform wetgeving)
Bespreken en vaststellen éénmalige extra bijdrage (ALLEEN ALS ER VOORAF EEN VOORSTEL
KAN WORDEN GEDAAN VOOR BIJVOORBEELD ONDERHOUD)

 



Benoeming bestuur- en commissieleden8.
Nieuwe bestuurders of commissieleden gaan akkoord met publicatie van hun persoonsgegevens via het
eigenarenportaal.

Benoeming technische commissie8a.
(Her)benoemen technische commissie (TC)

De TC heeft het mandaat tot € 1.500,- om offertes voor spoedeisende onderhoudszaken goed te keuren.
Eventuele kandidaten voor de TC kunnen zich tot zeven dagen voor de vergadering schriftelijk bij de
accountmanager kenbaar maken. De TC bestaat momenteel uit onderstaande leden:

De heer Bouwman

Benoeming kascommissie8b.
(Her)benoemen kascommissie (KC)

Voor controle van de kasstukken dient er een KC te worden samengesteld. Eventuele kandidaten voor de
KC kunnen zich tot zeven dagen voor de vergadering schriftelijk bij de accountmanager kenbaar maken. De
KC bestaat momenteel uit onderstaande leden:

Er is geen kascommissie

Incassomandaat MVGM9.
Het mandateren van MVGM VvE Management Klein om incassomaatregelen te treffen in geval van
achterstallige betaling. De toelichting van dit mandaat is terug te lezen in de notulen van uw laatste
vergadering.

Rondvraag en sluiting10.
In verband met het digitale karakter van deze vergadering is er geen gelegenheid voor een rondvraag.
Indien er vragen zijn kunnen die gesteld worden aan de Servicedesk van MVGM of aan de accountmanager
van de VvE.
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