
 

 Vereniging van Eigenaren Roomburgerlaan 1-23 te Leiden  
p/a Henk Kern Roomburgerlaan 3 2313 PP Leiden Tel 071-5147124 E-mail jhckern@gmail.com 
  
Aan de leden van de VvE:  
 
Verslag van de algemene ledenvergadering (ALV) van de VvE gehouden op maandag 29 juli om 
19.00 uur in het clubhuis van de LRTV Swift, Willem van der Madeweg 1, 2314 ZA Leiden.  
 
Aanwezig: Elja Dekker, Clara Gall, Henk Kern, Suzanne Lubbe, Liesbeth van Paddenburgh  
Afwezig met bericht: Johan en Anke de Boer, Mariëlle Boogers, Mara de Haan, Deniz Isitman, Ellen 
Lijzenga, Marit Meelis en Joos Lambert, Ellen Wondergem  
Afwezig zonder bericht: Ciska den Boer  
 
1. Aankondiging werkzaamheden  
In oktober 2018 is er een offerte uitgebracht voor het opknappen van de portieken en de algemene 
ruimte per portiek. Het plan was dat deze werkzaamheden voorjaar 2019 uitgevoerd zouden worden. 
Dit lukte echter niet, aanvankelijk vanwege grote drukte bij de uitvoerder en later ook omdat de 
uitvoerder vlak voor aanvang van de werkzaamheden onverwacht in het ziekenhuis belandde. Er is 
nu een nieuwe uitvoerder gevonden, Gerard Maagdelijn, die woensdag 31 juli gaat beginnen.  
 
In ieder geval worden, zoals eerder afgesproken, de voordeur, de kozijnen, het bellenbord, de 
postbussen en het bovenraam aangepakt aan de buitenzijde en de binnenzijde. Daarnaast is in de 
vergadering ervoor gekozen om , indien dit past binnen de begroting, ook alle bellen te vervangen, 
zodat het bellenbord er weer uniform en netjes uitziet. Henk neemt dit op met de uitvoerder. Verder 
bestaat de mogelijkheid om op kosten van de vier respectievelijke eigenaren ook het trappenhuis te 
laten schilderen (zie punt 3).  
 
Het raam bij portiek nrs. 9-15 is kapot. De schilders kunnen dit niet vervangen omdat er asbest is 
verwerkt in de stopverf en dat wettelijk alleen verwijderd mag worden door specialistische bedrijven, 
tegen hoge kosten en veel gedoe. Omdat het met het vrijkomen van asbest bij zo’n kleine 
verwijdering wel zal meevallen, vraagt Liesbeth haar zoon of hij iemand kent die dit voor ons kan 
doen. Idealiter gebeurt dit snel, zodat het nieuwe raam in het kozijn zit voordat er geschilderd wordt.  
 
2. Kleurstelling portieken  
In samenspraak met uitvoerder en kijkend naar de stijl van de huizen en de eerder opgeknapte 
achterzijde, is er gekozen voor wit en grijs. In zijn email van 29 juli heeft Henk een voorbeeld van de 
kleuren meegestuurd: helderwit en donkergrijs of een wat zachter wit en lichtgrijs. Tijdens de 
vergadering viel de keuze unaniem op de laatste combinatie. De deuren worden grijs, kozijnen wit.  
Op advies van de uitvoerder is er gekozen voor dekkende lak in hoogglans aan de buitenkant en in 
zijdeglans aan de binnenkant omdat dit langer netjes blijft en beter schoon te maken is dan de beits 
die er nu op zit.  
 
3. Optionele mogelijkheid om per portiek voor eigen rekening de trappenhuizen te laten schilderen  
De eigenaren van portiek nrs. 1-7 hebben besloten om gebruik te make van deze optie.  
De eigenaren van portiek nrs. 9-15 beraden zich nog nemen op korte termijn een besluit.  
De eigenaren van portiek nrs. 17-23 hebben besloten om er geen gebruik te maken.  
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4. Voorbereiding  
De schilders moeten goed bij de deuren en kozijnen kunnen. Dat betekent dat eventueel 
overhangend groen ruim moet worden weggeknipt en alle losse spullen binnen én buiten moeten 
worden verwijderd.  
 
In de ochtend moet er in ieder portiek iemand aanwezig zijn die de voordeur openmaakt voor de 
schilders. Dit wordt onderling geregeld. Henk heeft nu de sleutels van de drie buitendeuren en zal de 
schilders ’s morgens toegang verlenen.  
 
5 Financiële verantwoording  
De contributie van de eerste helft van 2018 (€250) is opgegaan aan het dichten van het gat dat in 
2017 was ontstaan. De contributie van de tweede helft van 2018 (€500) is opgespaard, afgezien van 
het bedrag voor de vaste lasten (circa €1.500).  
Vanaf 2019 bedraagt de bijdrage €500 per termijn, dus €1.000 per jaar. De bijdrage over de eerste 
helft is al geïnd. De brief met betalingsverzoek voor de tweede termijn volgt later deze week. 
Momenteel hebben we €11.000 in kas. Het schilderwerk zal ongeveer €4.000 kosten, dus dat wordt 
ruim gedekt.  
Daarna sparen we verder voor het volgende project. Bij de ledenvergadering van 9 oktober 2017 is 
afgesproken dat dat de “hemelwaterafvoeren aan de voorzijde” betreft plus eventueel nog te 
constateren problemen met het dak aan de voorzijde van het pand.  
 
6. Wat verder ter tafel komt  
Henk constateert dat sinds bij wetgeving het belastingtarief voor een aansluiting op het lichtnet is 
verhoogd, we een relatief bizar hoog bedrag betalen aan NUON voor de verlichting in de 
gemeenschappelijke hal (circa €360 per jaar), wat niet gecompenseerd wordt door belastingaftrek 
omdat dit een geen woonruimte betreft (net zoals bijvoorbeeld de gemeenschappelijke galerij in 
galerijflats of een garage). Clara belooft hier haar juridische tanden in te zetten, om te bezien of er 
een wettelijk muizengaatje bestaat om dit bedrag te verlagen. Onze gemeenschappelijke hal “voelt” 
immers veel meer als een hal in een woonhuis dan als de galerij in een grote flat. Wordt vervolgd!  
 
Sluiting om 20.00 uur. Met veel dank aan Elja voor deze uitstekende notulen. 


