
Agenda

VvE 't Loo

Vergadering van eigenaars
Datum: woensdag 20 februari 2019, aanvang 20:00 uur
Locatie: Recreatiezaal 't Reuvensloo, Reuvenslaan ter hoogte van nr 4, Voorburg

Opening en benoemen (dag)voorzitter1.
De vergadering wordt gevraagd een voorzitter van de vergadering te benoemen. Mevrouw Ter Schuur van
VT2000 verzorgt de notulen.

Vaststellen aantal stemmen2a
Bij aanvang van de vergadering zal, na ondertekening van de presentielijst, het aantal stemmen worden
bepaald, waaruit moet blijken of er voldoende stemgerechtigden (inclusief het aantal machtigingen) op de
vergadering aanwezig zijn om de vergadering doorgang te laten vinden. Wij benadrukken het belang van uw
komst op deze vergadering vanwege de noodzaak tot het nemen van rechtsgeldige besluiten.

Vaststellen agenda2b
Het voorstel is om de agenda te volgen.

Mededelingen3.
Alle bijlagen voor deze vergadering staan op de portal van de VvE. Heeft u hier vragen over of wilt u de
bijlagen alsnog per post ontvangen? Neemt u dan contact op met VT2000.

Wijkbeheerder/huismeester
De heer Van Teijlingen van Wooninvest geeft een toelichting.

Overlast/bewonersgedrag
De voorzitter geeft een toelichting.

Ingekomen stukken4.

Vaststellen notulen van 6 februari 20185.
De concept notulen staan op de portal van de VvE.

Jaarrekening 20186.
De concept jaarrekening staat op de portal van de VvE.

Verslag kascommissie6a
De kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd en brengt hier verslag van uit.

Vaststellen jaarrekening6b

Vaststellen definitieve bijdrage en bestemming exploitatieresultaat6c
Het exploitatieresultaat bedraagt € 1.249,80 positief, het voorstel is het overschot toe te voegen aan de
Reserve groot onderhoud. De vergadering dient hierover een besluit te nemen.

Conform de Splitsingsakte:
Indien over enig boekjaar de voorschotbijdragen, als bedoeld in artikel 5 tweede lid, de definitieve bijdragen
te boven gaan, zal het verschil aan de eigenaars worden terugbetaald, tenzij de vergadering anders besluit.
Indien over enig boekjaar de definitieve bijdragen de voorschotbijdragen te boven gaan, moeten de
eigenaars dit tekort binnen een maand na de vaststelling van de exploitatierekening aanzuiveren, tenzij de
vergadering besluit het tekort geheel of gedeeltelijk ten laste van een algemene reserve te brengen.

Verlenen van decharge6d

MJOP (meerjaren onderhoudsplanning)7a
Het voorstel is om het huidige MJOP te actualiseren. De kosten hiervan bedragen € 1.150,- en worden ten
laste van de reserve groot onderhoud gebracht. De vergadering dient hierover een besluit te nemen.
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Begeleiding planmatig onderhoud7b.
Momenteel is VT2000 de enig bestuurder. In de beheerovereenkomst zijn geen afspraken vastgelegd over
de begeleiding van het planmatig onderhoud. In de bijlage vindt u een voorstel om het planmatig onderhoud
te begeleiden.

De vergadering dient hier een besluit over te nemen.

Onderhoud 2019 en de financiering7c.
Op de ledenvergadering d.d. 6 februari 2018 is besloten om groot onderhoud uit te laten voeren aan de
liften. Na de vergadering bleek dat het bestuur voor een te laag bedrag mandaat heeft gehad om de
werkzaamheden uit te laten voeren. Het totale onderhoud voor renovatie van de liften bedraagt € 65.709,05.

Tevens zijn er een aantal meerwerkopties;
KONE verzorgt de tijdelijke schaft- en toiletvoorziening. De opdrachtgever dient te zorgen voor een
opstelplaats ten behoeve van deze schaftwagen die bereikbaar is vanaf de openbare weg. Prijs per
week € 294,50;
Monteren standaanwijzer op de BG voor beide liften: € 1.050,00;
Monteren standaanwijzer op alle etages voor beide liften: € 6.825,00.

VT2000 adviseert het liftonderhoud te laten begeleiden door Donken Liftadvies en de volgende zaken in
gang te zetten;

1. Opname inspectie en conditie meting om inzicht te krijgen in de liftinstallatie en welke
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en wat er nog kan worden verwacht (MJOP) - Kosten €
790,-;

2. Afstemming met VVE over uitgangspunten en hoe wil de VVE aanbesteden (inclusief aanvraag van
een onderhoudscontract en verlengde garantie periode tot 60 maanden - Kosten € 365,-;

3. Inschrijving bij 3 installateurs en gunningsadvies - Kosten € 670,-;
4. Begeleiding en oplevering - Kosten € 1.452,-;

De vergadering dient hierover een besluit te nemen, de kosten worden ten laste van de reserve groot
onderhoud geboekt.

Tevens vraag het bestuur een mandaat voor een bedrag van € 65.709,05 voor het upgraden van de liften,
de kosten worden ten laste van de reserve groot onderhoud geboekt.*

* De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd wanneer blijkt uit de rapportage van Donken Liftadvies dat
de werkzaamheden ook daadwerkelijk nodig zijn. Mogelijk kan er in de kosten gesneden worden. Tevens
worden er een tweede- en derde offerte opgevraagd. De kosten kunnen hiermee lager uitvallen.

Geluidsoverlast dak7d.
Er is geluidsoverlast van de valbeveiliging op het dak. Wanneer het waait maakt de valbeveiliging trillingen,
deze in de appartementen terug te horen. Texa Dakbedekkingen is op locatie geweest en heeft een offerte
opgesteld voor het plaatsen van de voeten van de hekwerken op rubberen tegeldragers. De kosten voor de
werkzaamheden bedragen ca. € 2.900,- incl. BTW. Het voorstel is om de kosten te boeken op de reserve
groot onderhoud.

De vergadering dient hierover een besluit te nemen.

Scootmobielruimte8.

Begroting 20199.
De concept begroting staat op de portal van de VvE.

Vaststellen begroting9a
Het voorstel is om de begroting goed te keuren

Vaststellen voorschotbijdragen9b
Het voorstel is om de bijdrage (conform begroting) goed te keuren.

Vaststellen incassoprocedure10.
De incassoprocedure staat op de portal van de VvE.

Uitgaven reservefonds11.
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De splitsingsakte schrijft voor dat over de gelden van het reservefonds slechts door de voorzitter van de
vergadering en één van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na
machtiging daartoe van de vergadering, kan worden beschikt. Nu beschikt het bestuur over deze
bevoegdheid. Indien door de vergadering gewenst, kan dit aangepast worden.

Benoemen bestuur en kascommissie12.
VT2000 is op dit moment bestuurder/beheerder. Op dit moment is er geen bestuur, gevormd door leden van
de VvE. Dit is een niet wenselijke situatie. Er wordt aan de leden een dringende oproep gedaan om zich
kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Het is van belang dat een VvE een bestuur heeft, u kunt zich
hiervoor aanmelden bij uw beheerder (rs@VT2000.nl) of tijdens de vergadering.

De kascommissie bestaat op dit moment uit:
Mevrouw Oorthof;
Mevrouw Wenge (treedt af).

De kascommissie dient herbenoemd worden.

Rondvraag13.

Sluiting14.
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