
Agenda

VvE 't Loo

Vergadering van eigenaars
Datum: woensdag 24 februari 2021, aanvang 19:30 uur
Locatie: via Zoom,  ,

Opening en vaststellen dagvoorzitter (indien nodig)1.
De dagvoorzitter dient te worden benoemd. Het voorstel is om mevrouw Ter Schuur te benoemen tot
dagvoorzitter. Tevens notuleert mevrouw Ter Schuur.

Vaststellen aantal aanwezige stemmen2.
Het aantal aanwezige stemmen (in persoon of bij volmacht vertegenwoordigd) wordt vastgesteld.  Wanneer
u bent verhinderd, kunt u gebruik maken van de bijgevoegde volmacht. Via de volmacht kunt u uw
steminstructie meegeven. 

Wanneer u bent verhinderd en u wilt geen volmacht afgeven, dan verzoeken wij u vriendelijk af te melden bij
VT2000.

Let daarbij op: Bestuursleden en VT2000 mogen conform de akte van splitsing niet als gevolmachtigde
optreden (artikel 49). Indien u verhindert bent kunt u een volmacht afgeven aan Renée ter Schuur.

Vaststellen agenda3.
De vergadering dient de agenda vast te stellen.

Ingekomen stukken en mededelingen4.
Hekwerk Reuvenslaan 7
Offerte schoonmaak Van Oorschot

Vaststellen notulen 26 februari 20205.
De vergadering dient de notulen vast te stellen.

Verslag kascommissie boekjaar 20206.
De kascommissie brengt verslag uit van de door haar uitgevoerde controle.

Vaststellen jaarrekening boekjaar 20207.
De jaarrekening dient vastgesteld te worden.

Vaststellen bestemming exploitatieresultaat boekjaar 20208.
Er is een positief exploitatieresultaat van € 61,34. Conform het modelreglement dient het
exploitatieoverschot terugbetaald te worden aan de eigenaren. Gezien het geringe bedrag adviseert het
bestuur het exploitatieoverschot toe te voegen aan de reserve groot onderhoud. 

Verlenen van decharge boekjaar 20209.
Het bestuur vraagt decharge voor het boekjaar 2020.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)/planmatig onderhoud10.
Er is een nieuw MJOP opgesteld. In het MJOP kan over een periode van 20 jaar worden bekeken welk
groot onderhoud uitgevoerd verwacht wordt. Zo kan de VvE jaarlijks voldoende en gelijkmatig sparen om
het onderhoud in de toekomst te kunnen bekostigen. Het MJOP dient vastgesteld te worden.

Vaststellen begroting boekjaar 202111.
De begroting dient vastgesteld te worden door de vergadering.

Vaststellen voorschotbijdrage boekjaar 202112.
De vergadering dient de voorschotbijdrage vast te stellen. Het voorstel is de voorschotbijdrage per 1 januari
2021 vast te stellen.

Vaststellen kascommissie boekjaar 202113.
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Voor de kascommissie worden 2 personen en een reservelid gevraagd. Jaarlijks worden de kasstukken per
boekjaar gecontroleerd en de kascommissie geeft een advies aan de vergadering.

Vaststellen incassoprocedure14.
De incassoprocedure staat op de portal. Het voorstel is om deze goed te keuren.

Plaatsen dorpel scootmobielruimte15.
Op verzoek van Wooninvest is in 2020 een dorpel geplaatst bij de deur van de scootmobielruimte. De
kosten zijn volledig doorbelast door de VvE aan Wooninvest. Wooninvest heeft het verzoek aan de VvE om
de kosten te delen. Wooninvest betaald huur voor de scootmobielruimte. De totale kosten van het plaatsen
van de dorpel bedragen € 661,87. Wooninvest vraagt de helft van deze kosten door de VvE te dragen. De
VvE dient hier een besluit over te nemen.

Bestuur16.
VT2000 is de bestuurder van de VvE.

Rondvraag17.
Vragen over lopende of reeds gemelde onderhoudszaken worden hier niet behandeld. Daarvoor verwijzen
wij u graag naar het VvE Portaal. Daarnaast kunt u tijdens kantoortijden ook contact met VT2000 opnemen.

Sluiting18.
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