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Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 26 februari 2020, aanvang 19:30 uur

1. Opening en vaststellen dagvoorzitter (indien nodig)
De vereniging is op zoek naar een voorzitter voor deze vergadering. Mevrouw Ter Schuur ste it zich kandidaat
voor deze functie. De leden zijn hiermee akkoord. Tevens notuleert mevrouw Ter Schuur,

2. Vaststellen aantal aanwezige stemmen
Totaal zijn er, in persoon dan weI bij volmacht vertegenwoordigd, M van de 58 stemmen aanwezig. Dit is
voldoende om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen

3. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

4. Mededelingen
Het bestuur verzoekt alle eigenaren hun contactgegevens te updaten.

Commissies binnen de VvE
Op de vergaderportal staat een voorstel met betrekking tot het oprichten van commissies. Mevrouw Adriaanse
vult aan dat zij het afgelopen jaar heeft ervaren dat de bestuurstaken veel tijd vergen, dit ondanks dat de heer
Oorthof (andere bestuurslid) ook heel veel werk verricht. Het voorstel is om commissies op te stellen, zij
kunnen het bestuur ondersteunen en adviseren. Mevrouw Adriaanse treedt deze vergadering af als
bestuurslid, maar wil weI via een commissie ondersteuning bieden aan het bestuur.

Voorbeelden van werkzaamheden welke door een commissie uitgevoerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld;
• Een schoonmaakochtend organiseren;
e Het (mee)controleren van de inkoopfacturen;
• Technisch onderhoud (zoals lampjes vervangen);
• Contactpersoon voor onderhoudsbedrijven;
• Controleren of de leefbaarheidsregels gevolgd worden.

Wooninvest staat er positief tegenover wanneer ook de huurders in betrokken worden.

Er wordt een whatsapp groep opgericht voor de eigenaren. Via dit kanaal kan het bestuur vragen bij de andere
eigenaren of zij ondersteuning kunnen bieden.

Nieuw contactpersoon Wooninvest
Mevrouw (Geerte) Hokke is sinds enkele maanden de nieuwe contactpersoon namens Wooninvest. Mevrouw
(Kim) Winkelman is oak aanwezig, bij eventuele afwezigheid van mevrouw Hokke is zij de contactpersoon.

5. Ingekomen stuk
Hekwerk (nummer 7)
Bij het appartement aan de Reuvenslaan 7 is een RVS hekje geplaatst. De bewoner van dit appartement heeft
de eerder voor de gemeente geplaatste WMO voorziening vervangen door een veel hoger RVS hekje.
Namens de bewoner vraagt Wooninvest toestemming voor het geplaatste hekje. De aanwezigen op de
vergadering geven geen toestemming vaor het hekwerk, mevrouw Hokke gaat namens Waoninvest in overleg
met de huurder

Rolluiken (nummer 5 en 7}
Wooninvest doet namens twee bewoners het verzoek voor goedkeuring voor het plaatsen van een rolluik, de
bewoners hebben deze rolluiken al laten plaatsen en hier is nog geen goedkeuring voor. Het rolluik bij nummer
5 is over de gehele breedte van het mam in de kleur wit, het rolluik bij nummer 7 is aIleen by het openslaande
raam in een aluminium kleur.
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De vergadering gaat akkoord met het plaatsen van roltuiken, onder de volgende vooIwaarden;
• Er mogen geen rolluiken geplaatst worden aan de voorzijde (Reuvenslaan-zijde) van het complex;
• Aan de achterzijde (Gijsbrecht Bokellaan-zijde) van het complex mag aIleen op de begane grand

rolluiken geplaatst worden;
• De rolluiken dienen over de gehele breedte van het raam geplaatst worden;
• De rolluiken dienen in het wit (RAL kleur wordt later in het HHR opgenomen) uitgevoerd te worden;
• Het systeem dient gesloten te zijn (dichte kap).

De voorwaarden met betrekking tot de rolluiken wordt opgenomen in het HR (huishoudelijk reglement), deze
dient opnieuw vastgesteld te warden op de volgende vergadering. Zolang het nieuwe HR niet is vastgesteld
dient er goedkeuring gevraagd te warden bij het bestuur.

De bewoner van de Reuvenslaan 7 heeft reeds een rolluik laten plaatsen welke niet voldoet aan de
voorwaarden, Wooninvest stelt voor om het geplaatste rolluik te dogen. Het rolluik hangt inmiddels al een half
jaar en Wooninvest wit de huurder niet verplichten om hoge kosten te maken. Een aantal eigenaren is het hier
niet mee eens, toen het rolluik geplaatst werd heeft het bestuur direct Wooninvest een bericht gestuurd dat er
zonder toestemrning een rolluik geplaatst werd. Hier is niet juist op gereageerd

Met 46 stemmen voor en 8 stemmen tegen wordt besloten om het rolluik bij nummer 7 te dogen. Wooninvest
gaat in gesprek met de huurder en zal de huurder op de hoogte stetlen van de discussie. Tevens dient het
rolluik verwijderd te worden wanneer er een huurderswisseling plaats vindt,

Stoeltjes in de hal
Een tweetal bewoners heeft het verzoek gedaan bij Wooninvest om twee stoeltjes te laten plaatsen in de hal
op de begane grand. Wanneer bewoners bijvoorbeeld op een taxi moeten wachten, kunnen zij dan in het
vervolg zitten. De heer Oorthof geeft aan dat het taxibedrijf van tevoren belt wanneer zij onderweg zijn, een
bewoner zal dus niet lang hoeven wachten. De heer Oorthof wil liever niet dat er stoeltjes geplaatst worden, dit
kan mogelijk hangjongeren aantrekken en hier zijn in het verleden problemen mee geweest.

Wooninvest stelt voor om het een jaar te proberen, Wooninvest betaald de kosten en wanneer het na een jaar
blijkt dat het niet gaat worden ze weggehaald. De vergadering gaat hierrnee akkoord.

WMO vooIziening
Vanuit de gemeente is het bericht gekomen dat zij een voorziening willen plaatsen zodat 66n van de bewoners
haar scootmobiel kan opladen in de hal bU de lift op de betreffende verdieping. In principe is het de bedoeling
dat bewoners hun scootmobiel in de berging of de scootmobielruimte plaatsen. De gemeente geeft aan dat er
een medische noodzaak (bewoner kan niet meer naar de berging lopen) is, vandaar dat het verzoek is om
deze in de algemene ruirnte te plaatsen.

De ambtenaar van de WMO heeft een medische noodzaak aan de aanvraag gegeven omdat de aanvrager
volgens haar niet naar de kelder kan lopen. De aanvrager is niet beoordeeld door een arts. Bestuur heeft
gevraagd de med}sche noodzaak door een bevoegd persoon te laten toetsen. AIs een arts of medicus dit vind
zullen we moeten meewerken, anders dient de scootmobiel in de kelder geplaatst te warden.

Overige
De eigenaar van de Reuvenslaan 95 B vraagt of het mogelijk is om een automatische deuropener te plaatsen
op de deur begane grond. Dit zou door de eigenaren betaald dienen te warden. De eigenaar kan op een
volgende vergadering een onderbouwd verzoek doen.

De eigenaar van de Reuvenslaan 95 B vraagt of er een tafeltennis of voetbaltafel in de hal geplaatst kan
worden. Het bestuur geeft aan dat dit niet is toegestaan.

De eigenaar van de Reuvenslaan 95 B vraagt of hij zijn huis oak mag verhuren. Hiervoor is toesternming
gegeven, maar de huurder moet op de hoogte zijn van alle regels en reglernenten en moet hiervoor ook
tekenen in zijn huurcontract. De etgenaar 95B blijft te allen tijde aansprakelijk.

6. Vaststellen notulen 20 februari 2019
De notulen worden zander verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. De stukken worden door de
voorzitter van de vergadering ondertekend en worden vervolgens gearchiveerd.
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7. Verslag kascommissie boekjaar 2019
De kascommissie heeft de kasstukken gecontroleerd en geen onvolkomenheden gevonden. De kasstukken
zijn akkoord bevonden en de kascommissie adviseert de teden het bestuur over boekjaar 2019 decharge te
verlenen.

8. Vaststellen jaarrekening boekjaar 2019
De jaarrekening is vastgesteld.

9. Vaststellen bestemming exploitatieresultaat boekjaar 2019

De vergadering besluit het positieve exploitatieresultaat terug te betalen aan de eigenaren.

10. Verlenen van decharge boekjaar 2019
De vergadering verleend het bestuur decharge over boekjaar 2019.

11a. Meerjarenonderhoudsplan (MIJOP)
Afgelopen jaar is een nieuw MJOP opgesteld. Wooninvest is nog in gesprek met de bouwkundige van VT2000
inzake de laatste details in het MJOP. Op de volgende vergadering wordt deze gepresenteerd

11b. Moderniseren liften

Donken liftadvies heeft een inspectie en conditiemeting uitgevoerd van de liftinstallaties. Aan de hand van
deze inspectie heeft Donken Liftadvies twee offertes opgevraagd voor het moderniseren van de linen. De
offertes staan op de portal van de VvE.

Donken liftadvies heeft een gunningsadvies geschreven en adviseert de modernisering door de firma Astralift
uK te laten voeren. De kosten zijn ca. € 78.000,- en het voorstel is deze ten laste van de reserve groot
onderhoud te brengen.

De vergadering gaat akkoord met het liftonderhoud door de firma Astralift

12. Verlenging verhuur containerruimte aan Wooninvest
De vergadering is akkoord met het verlengen van de huurovereenkomst van de containerruimte tussen de VvE
en Wooninvest voor de periode van een jaar.

13a. Vaststellen begroting boekjaar 2020

Omdat het nieuwe MJOP nog niet is vastgesteld, wordt besloten om de dotatie voor het great onderhoud niet
te verhogen.

De begroting is vastgesteld door de vergadering.

13b. Vaststellen voorschotbijdrage boekjaar 2020
De voorschotbijdrage wordt per 1 januari 2020 vastgesteld, de bijdrage blijft gelijk aan 2019.

14. Vaststellen kascommissie boekjaar 2020
De kascomrnissie wordt (her)benoemd, de kascommissie voor boekjaar 2020 bestaat uit;

• Mevrouw Oorthof;
• De heer Van Dorp.

15. Vaststellen incassoprocedure
De incassoprocedure is vastgesteld per 1 januari 2020.

16. Bestuu r
Mevrouw Adriaanse treedt af als bestuurslid. Er zijn geen nieuwe kandidaten voor het bestuur.

De heer Oorthof blijft als enig bestuurslid aan.

Indien eigenaren zich alsnog willen aanmelden als bestuurslid kan dit bij het bestuur of VT2000
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17. Voorstel commissies
Dit onderwerp is reeds bij agendapunt 4 behandeld.

18. Rondvraag

De onderwerpen in de rondvraag zijn puntsgewijs opgesomd;
Bewoners hebben op de eerste verdieping stoeltjes en een tafel geplaatst. Het bestuur heeft bij
Wooninvest verzocht de bewoners te verzoeken deze stoeltjes en tafel te verwijderen. De bewoners
hebben hier tot 1 maart a.s. de tijd voor. Ondanks dat planten in de algemene ruimte ook niet zijn
toegestaan, wordt deze gedoogd.
Afgelopen jaar diende nag een factuur betaald te worden voor de huismeesterkosten, deze kosten
hadden betrekking op 2018. Per 1 januari 2019 warden geen kosten meer in rekening gebracht voor
de huismeester.

Een eigenaar geeft aan dat bij een woning van Wooninvest lijkt of er niemand meer woont, de
raambekleding hangt er verlaten bij. Andere eigenaren geven aan dat hier nog wel een bewoners
woont. Wooninvest gaat polshoogte nemen.

•

e

•

19. Sluiting
De voorzitter van de vergadering, mevrouw Ter Schuur, dankt een ieder voor zijn/haar komst en inbreng en
sluit om 22:00 uur de vergadering.

Vastgesteld ,p d, „,g,d,n„g ,„ . . . .ZU :OZ .-: 2021
voorzitter
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1.

1.1

2

2-1

OpenIng en vaststellen dagvoorzitter (Indien nodig)
De dagvoorzitter is benoemd

Vaststellen aantal aanwezige stemmen
Het aantal stemmen is vastgesteld

3.
3.1

Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld

6.
6.1

Vaststellen notulen 20 februari 2019
De notulen van 20 februari 2019 ztjn vastgesteld

8

8.1
Vaststellen jaarrekening boekjaar 2019

De jaarrekening is vastgesteld

9

9,1

10.
10.1

Vaststellen bestemming exploitatieresultaat boekjaar 2019
De bestemming van het exploitatieresultaat is vastgesteld

Verlenen van decharge boekjaar 2019
Er is decharge verleend aan het bestuur

11a. MeerjarenoIIderhoudsplan (MJOP)
11 a. 1 Het MJOP is vastgesteld

11 b. Moderniseren liften
11 b. 1 De vergadering besluit de firma Astralift opdracht te geven voor het vernieuwen van de liftinstallaties

12

12.1
Verlenging verhuur containerruimte aan Wooninvest

De vergadering is akkoord met het verlengen van de huurovereenkomst van de containerruimte
tussen de VvE en Wooninvest voor de periode van een jaar

13a. Vaststellen begroting boekjaar 2020
13a.1 De begroting is vastgesteld

13b. Vaststellen voorschotbijdrage boekjaar 2020
13b_ 1 De voorschotbijdrage is vastgesteld

14.
14.1

Vaststellen kascommissie boekjaar 2020
De kascommissie is (her)benoemd

15.
15.1

Vaststellen incassoprocedu re
De incassoprocedure is vastgesteld per 1 januari 2019

Notulen d.d. woensdag 26 februari 2020 bIz. 5

5 U 5


