
Notulen

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)

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden maandag 2 december 2019, aanvang 19:00 uur.

Totaal aantal stemmen: 10000; aantal stemmen vertegenwoordigd: 5205 (52,05 procent)

1. Opening, vaststellen aanwezige stemmen
De heer Berenbak, interim VvE manager, opent vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Er zijn voldoende stemmen aanwezig, dan wel bij volmacht vertegenwoordigd zodat tijdens deze vergadering
rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. 

De heer Heule is aanwezig namens Van Praag Expl. en Projectontwikkeing BV

2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur(der)
Ingekomen stukken
Er zijn géén ingekomen stukken

Mededeling;
De heer Berenbak biedt namens Van 't Hof Rijnland (VHR) zijn excuses aan voor het niet vergaderen in 2018.
Vanwege een samenloop van omstandigheden is er geen contactmoment geweest (lees ALV) waardoor er
geen begroting 2019 alsmede geen besluit inzake groot onderhoud zijn genomen door de VvE. Een
ledenvergadering kost gemiddeld € 500,- en VHR biedt de VvE een tegemoetkoming van € 1.000,--.

De heer Heule vindt de tegemoetkoming schandalig ten opzichte van de beheerfee. De heer Berenbak
antwoordt dat VHR de andere punten van de beheerovereenkomst is nagekomen en het niet vergaderen
slechts een beperkt deel van het dienstenpakket behelst.

Als tegenvoorstel brengt de heer Heule in dat VHR voor 2020 geen kosten in rekening brengt voor het beheer
waar hij aan toevoegt dat de VvE zal vertrekken wanneer VHR hier niet in tegemoet komt. De heer Berenbak
zegt toe het tegenvoorstel te bespreken met de directie van VHR en komt hier op terug bij de leden.

3. Vaststellen notulen vergadering van eigenaars 2017
De notulen worden per pagina aan de orde gesteld.
- Uitkomst enquête waterdruk; er is een minderheid die problemen ervaren, waardoor er geen vervolg actie is
uitgezet.
 

Besluit: De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

4.a Jaarstukken 2017 en 2018 en verslag kascommissie
Jaarrekening 2017
De heer Berenbak  licht een aantal posten op de jaarrekening nader toe aan de eigenaars. 
- De kosten voor dagelijks- en contract onderhoud zijn aanzienlijk lager dan begroot.
- De verzekeringskosten zijn hoger door verhoging van de premie en het in rekening gebrachte eigen risico.

Jaarrekening 2018
De heer Berenbak licht een aantal posten op de jaarrekening nader toe aan de eigenaars. 
- De kosten voor dagelijks- en schoonmaak onderhoud lager dan begroot.
- De verzekeringskosten zijn hoger door verhoging van de premie en het in rekening gebrachte eigen risico.
 

Besluit: 2017
De vergadering gaat vervolgens akkoord met de jaarrekening 2017 en met het verlenen van decharge aan het
bestuur/de bestuurder voor het gevoerde financieel beheer over het jaar 2017.
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De vergadering gaat akkoord met toevoeging van het exploitatieresultaat van € 7.276,58 aan het reservefonds
van de VvE. 

Besluit: 2018
De vergadering gaat vervolgens akkoord met de jaarrekening 2018 en met het verlenen van decharge aan het
bestuur/de bestuurder voor het gevoerde financieel beheer over het jaar 2018. 

De vergadering gaat akkoord met toevoeging van het exploitatieresultaat van € 6.379,14 aan het reservefonds
van de VvE. 

4.b (Her)benoeming kascommissie
Mevrouw Spaans is bereid aan te blijven als lid van de kascommissie. 

Besluit: De vergadering herbenoemt mevrouw Spaan als lid van de kascommissie.

5.a Groot onderhoud
De heer Buurman neemt de omschreven werkzaamheden voor het jaar 2020 door met de aanwezigen. 

Schilderwerk
De heer Buurman heeft op basis van het inspectierapport van Claassen Coatings vier offertes ontvangen (een
vijfde en zesde volgen nog) voor het buitenschilderwerk aan gallerijzijde. In het inspectierapport is terug te
vinden welke onderdelen geschilderd dienen te worden en welke producten en methode hiervoor gehanteerd
dienen te worden.

De bedragen uit de offertes zijn in de mop verwerkt zodat de ontwikkeling van het reservefonds voor ieder lid
inzichtelijk is. Aan het reservefonds dient nog te € 13.665 worden toegevoegd (zoals op deze vergadering
besloten exploitatieresultaten 2017 + 2018). In de mop staat in 2020 eveneens het schilderwerk aan de
balkonzijde opgenomen maar dit mag doorgeschoven worden. Door deze wijzigingen ontstaat er een positieve
ontwikkeling van het reservefonds waardoor de schilderwerkzaamheden 2020 uit de reserves van de VvE
kunnen worden voldaan.

De aanwezigen vinden het lastig om zonder inzage in de offertes een besluit te nemen. De heer Berenbak
adviseert de vergadering in te stemmen met de uitvoer van het schilderwerk en de technische commissie (TC)
te mandateren voor het maken van een keuze uit de aanbieders, randvoorwaarde hierbij is dat de bedrag uit
de mop niet worden overschreden.
 

Besluit: De vergadering gaat akkoord met de schilderwerkzaamheden uit de mop voor 2020 en mandateert de
TC voor het maken van een keuze uit de offertes.

5.b (Her)benoeming technische commissie (TC)
De heer van der Linden en de heer Heule stellen zich beschikbaar voor de technische commissie (TC).
 

Besluit: De vergadering benoemt de heer van der Linden en de heer Heule als leden van de technische
commissie.

6.a Begroting 2020 en vaststellen daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen
De heer Berenbak neemt de begroting door met de aanwezigen.  De vergadering stemt niet in met de
begroting 2020.
 

Besluit: Begroting 2020 is afgekeurd.

6.b Actualiseren incassoprocedure en incassokosten met betrekking tot achterstallige VvE-
bijdragen

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.
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Besluit: De vergadering verleent mandaat om de incassoprocedure te mogen toepassen. 

7. Bestuur
De heer Heule stelt zich beschikbaar voor een bestuursfunctie. De vergadering is zich ervan bewust dat de
heer Heule hiermee een dubbele functie bekleedt.

8. Rondvraag
Schoonmaak
Mevrouw Spaans merkt op dat de kwaliteit van de schoonmaak te wensen over laat. Afgesproken wordt dat
mevrouw Spaans een aantal foto's naar de beheerder mailt zodat de schoonmaker kan worden aangesproken
op zijn werk.

Fietsen
Er wordt opgemerkt dat er veel ongebruikte fietsen in de gemeenschappelijke stalling staan. De eigenaars
worden verzocht fietsen, die niet worden gebruikt, te verwijderen uit de gemeenschappelijke stalling.
De huismeester zal binnenkort een opschoon actie houden waarbij ongebruikte fietsen worden verwijderd en
afgevoerd.

Warmtemeters
Alle eigenaars zijn verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van een warmtemeter op de radiatoren.
Ontbrekende warmtemeters dient u zo spoedig mogelijk te melden aan de beheerder. Mocht de radiator
vanwege werkzaamheden/vervanging losgekoppeld wordt dient de beheerder hierover geïnformeerd te
worden. Wanneer bij afrekening van de stookkosten blijkt dat één of meerdere meters te ontbreken dan wordt
de betreffende meter ingeschat welke altijd in het nadeel van de betreffende eigenaar zal zijn. Indien
geconstateerd word dat eigenaars stoken zonder warmtemeters dan zijn zij in overtreding en plegen zij een
economisch delict met een rechtsgang tot gevolg.

Rotzooi in gemeenschappelijke ruimten
De eigenaars/bewoners worden nadrukkelijk verzocht geen vuil/obstakels/rotzooi in de gemeenschappelijke
ruimten te plaatsen.

Geluidsoverlast
Eigenaars worden gevraagd rekening te houden met elkaar. Indien men overlast van elkaar ervaart dan
adviseert de beheerder met elkaar in gesprek te gaan zodat tot een oplossing kan worden gekomen.

Huismeester
De aanwezigen hebben hun vraagtekens bij het functioneren alsmede de taken van de huismeester. De
beheerder zegt toe het contract van de huismeester voor de leden inzichtelijk te maken (middels de
documenten bibliotheek van deze vergadering) zodat duidelijk wordt wat de taken van de huismeester zijn.

Afsluiting entrees
Ter voorkoming van ongenodigde gasten (en hangjongeren) vraagt de heer Beunders vraagt of het mogelijk is
de entrees af te sluiten. De heer Buurman antwoordt dat dit zeker mogelijk is, hij heeft hier reeds ervaring mee
met complexen in de omgeving. De vergadering vraagt de heer Buurman hiervoor prijzen op te vragen zodat
de volgende ALV hierover een besluit kan nemen.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de heer Berenbak de vergadering.
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Besluitenlijst

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)

Vaststellen notulen vergadering van eigenaars 20173.
3.1 De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarstukken 2017 en 2018 en verslag kascommissie4.a
4.a.1 2017

De vergadering gaat vervolgens akkoord met de jaarrekening 2017 en met het verlenen van decharge
aan het bestuur/de bestuurder voor het gevoerde financieel beheer over het jaar 2017.

De vergadering gaat akkoord met toevoeging van het exploitatieresultaat van € 7.276,58 aan het
reservefonds van de VvE. 

4.a.2 2018
De vergadering gaat vervolgens akkoord met de jaarrekening 2018 en met het verlenen van decharge
aan het bestuur/de bestuurder voor het gevoerde financieel beheer over het jaar 2018. 

De vergadering gaat akkoord met toevoeging van het exploitatieresultaat van € 6.379,14 aan het
reservefonds van de VvE. 

(Her)benoeming kascommissie4.b
4.b.1 De vergadering herbenoemt mevrouw Spaan als lid van de kascommissie.

Groot onderhoud5.a
5.a.1 De vergadering gaat akkoord met de schilderwerkzaamheden uit de mop voor 2020 en mandateert de

TC voor het maken van een keuze uit de offertes.

(Her)benoeming technische commissie (TC)5.b
5.b.1 De vergadering benoemt de heer van der Linden en de heer Heule als leden van de technische

commissie.

Begroting 2020 en vaststellen daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen6.a
6.a.1 Begroting 2020 is afgekeurd.

Actualiseren incassoprocedure en incassokosten met betrekking tot achterstallige VvE-
bijdragen

6.b

6.b.1 De vergadering verleent mandaat om de incassoprocedure te mogen toepassen. 
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Actiepuntenlijst

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)

Boeken exploitatie resultaten 2017 en 2018.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 januari 2020
Behandeld door: D. Berenbak (medewerker kantoor)

Offertes schilderwerk
Offerte vergelijking afronden nadat de heer Heule zijn offerte heeft ingediend.

Wanneer de offerte spiegel gereed is deze overhandigen aan de TC zodat een besluit kan worden genomen
en de opdracht kan worden verstrekt.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 januari 2020
Behandeld door: D. Berenbak (medewerker kantoor)

De heer Buurman vraagt offertes aan voor afsluiten van de entrees.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 30 juni 2020
Behandeld door: D. Berenbak (medewerker kantoor)

Huismeester en schoonmaak aanspreken op functioneren
Mevrouw Spaans zorgt voor foto's van de gemeenschappelijke ruimten waaruit blijkt dat de schoonmaak te
wensen over laat. Wanneer de beheerder de foto's van de leden heeft ontvangen kan hij in gesprek met de
schoonmaker.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 30 juni 2020
Behandeld door: D. Berenbak (medewerker kantoor)
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