
Agenda

Vereniging van Eigenaars Edamstraat 3 tot en met 51 (even en oneven nummers) en 55 tot en met 87
(oneven nummers) te 's-Gravenhage  (8255)
Vergadering van eigenaars
Datum: maandag 2 december 2019, aanvang 19:00 uur
Locatie: Woonzorg Swaenehoeve, Heiloostraat 296, Den Haag

Opening, vaststellen aanwezige stemmen1.

Ingekomen stukken en mededelingen bestuur(der)2.
Er zijn géén ingekomen stukken
Er zijn géén mededelingen vanuit het bestuur / de bestuurder

Vaststellen notulen vergadering van eigenaars 20173.
De notulen zijn u reeds kort na de vorige vergadering toegezonden.

Jaarstukken 2017 en 2018 en verslag kascommissie4.a
Goedkeuring jaarrekening 20107 + 2018
Decharge bestuur of bestuurder
Bestemming exploitatieresultaat 2017 + 2018.

(Her)benoeming kascommissie4.b
Huidige kascommissieleden ;
- mevrouw Spaans
- de heer van der Linden
Kandidaten kunnen zich tot op de dag van de vergadering aanmelden.

Groot onderhoud5.a
Conform de geactualiseerde Meerjaren Onderhouds Prognose (MOP) zullen de werkzaamheden voor 2019
+ 2020 en de daarmee samenhangende uitgaven in stemming worden gebracht. 
- Schilderwerkzaamheden
- Hemelwater afvoeren    
- Lift kabels en trractieschijven

(Her)benoeming technische commissie5.b
Kandidaten kunnen zich tot op de dag van de vergadering aanmelden. 

Begroting 2020 en vaststellen daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen6.a
Voorgesteld zal worden de begroting 2020 en de daaruit voortvloeiende VvE bijdragen ingaande per 1
januari 2020.

Actualiseren incassoprocedure en incassokosten met betrekking tot achterstallige VvE- bijdragen6.b
Volgens de regelgeving moet de vergadering, voordat het bestuur of de beheerder van de VvE een
incassoprocedure mag opstarten, daar toestemming voor geven. De VvE kan in de agenda voor de
jaarlijkse vergadering standaard een vergaderpunt opnemen voor het mandateren van het bestuur / de
beheerder voor het nemen en uitvoeren van incassomaatregelen.
Onderstaand besluit wordt ter accordering aan de vergadering voorgelegd.
"De vergadering mandateert het bestuur / de beheerder tot het nemen en uitvoeren van alle
incassomaatregelen die zij noodzakelijk acht, ter incassering van achterstallige bedragen van leden.
Onder deze maatregelen valt tevens het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau dan wel
gerechtsdeurwaarder, alsmede het doen starten van gerechtelijke procedures en het laten nemen van
executiemaatregelen.
De vergadering besluit tevens dat in alle gevallen waarin een vordering ter incassering uit handen wordt
gegeven, de daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de executiekosten
ten laste van het nalatige lid zullen worden gebracht."
 

Bestuur7.
Huidige bestuursleden: 



- de heer Beunder is contactpersoon VvE Uitgeeststraat.
- de heer van der Linden is contactpersoon de VvE Edamstraat
Kandidaten kunnen zich tot aan de dag van de vergadering aanmelden.

Rondvraag8.
De rondvraag is nadrukkelijk niet bedoeld voor het doorgeven van storingen en/of meldingen van klein
dagelijks onderhoud. Deze zullen tijdens deze vergadering niet in behandeling worden genomen. Dergelijke
storingen/meldingen kunnen worden doorgegeven via het internetportaal van Van 't Hof Rijnland, per e-mail
via tamvve@hof-rijnland.nl of telefonisch via 088-126 66 66 en voor spoedeisende zaken buiten
kantooruren via 079-329 66 88. 

Sluiting9.
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