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Notulen 
Algemene Ledenvergadering VvE de Rosmolen 
Datum: dinsdag  25 februari 2020 aanvang 20:00u 
Locatie: Stichting Radius Merenwijk, Rosmolen 28, Leiden 
 
 

 
1. Welkom en opening door de voorzitter 
Technisch voorzitter mw. E.J.M. Kuijper-Kuip opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom. 
Van het bestuur is aanwezig mw. K.H.D.M. Wrede. Dhr. De Haas is afwezig wegens ziekte. 
 
a. Mw. Swanhilde Hattenberg is de externe notulist. 
b. Dhr. Cor Domenie (FICIM) verzorgt de presentatie naar aanleiding van het energieadvies. 
 
2. Vaststellen quorum  
Van het totaal van 11867 stemmen is 68% aanwezig dan wel vertegenwoordigd; er is voldoende 
quorum (2/3 meerderheid) om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.  
 
3. Ingekomen stukken 
-Aanvraag kleurwijziging kozijnen Druiventuin en de Sterren 
Geagendeerd. 
 
-Mail van dhr. Van Veen 
Geagendeerd. 
Dhr. Van Veen vraagt naar het aantal machtigingen die zijn afgegeven. De machtigingen zijn in te zien 
bij de ontvangst. 
 
-Brief bezorgde bewoners 
Omdat de brief niet door alle eigenaren is ontvangen wordt deze niet tijdens deze vergadering 
besproken.  
 
4. Mededelingen bestuur 
Stemming gebruik namen in agenda en notulen 
Mw. Wrede geeft aan dat er tijdens de vorige ALV gevraagd is om de namen van de 
eigenaars/huurders te noemen in de agenda en stukken van de VvE. 
De leden kunnen op het stemformulier aangeven of zij dit wenselijk vinden.  
De voorzitter geeft aan dat een en ander uitgezocht is en dat het bestuur voor deze oplossing heeft 
gekozen.  
Mw. M. Spiering merkt op dat dit niets met de AVG te maken heeft en zal inlichtingen inwinnen. 
96% van de vergadering stemt in met het noemen van namen eigenaars/huurders in de agenda 
en notulen. 
 
Toelaten nieuwe bewoners en eigenaars 
De nieuwe eigenaars worden van harte welkom geheten: 
Rosmolen 86: dhr. E. Isufi en mw. Q. Kozhani, aanwezig; 
De nieuwe huurders zijn: 
Rosmolen 42: dhr. Pouw en mw. Pouw- Landwehr. 
De vergadering heeft geen bezwaar tegen de nieuwe eigenaars/huurders. 
 
 
a. Nieuwe bestuursleden 
Dhr. Fred Dahlhaus en nieuwe kandidaten zijn van harte welkom. 
86% van de vergadering benoemt dhr. Fred Dahlhaus als bestuurder. 
 
De debiteurenadministratie wordt met ingang van 1 januari 2020 gedaan door Slingerland & 
Slingerland. 
 
b. Vermoeden inbraak in netwerkgegevens 

Vereniging van Eigenaren 
De Rosmolen  
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Er is waarschijnlijk sprake geweest van inbraak op de netwerkgegevens in de bestuurskamer; dit 
wordt door een expert onderzocht.  
Het bestuur komt in de volgende ALV terug op vermoedelijke inbraak van netwerkgegevens in 
de bestuurskamer. 
 
5. Vastellen agenda 
Agendapunt 7c vervalt, omdat dhr. De Haas afwezig is. 
De agenda wordt met het vervallen van punt 7c vastgesteld. 
 
6. Vaststellen notulen 
Notulen ALV d.d. 10 december 2019 
Mw. Spiering merkt op dat bij punt 7 het bestuur heeft aangegeven dat er geen kosten verbonden 
waren aan het opstellen van een duurzaamheidsadvies en wil bij de begroting discussiëren over het 
verzoek van dhr. Van Woerden om € 7.500,- te begroten voor onderzoeks- en adviesrapporten. 
De notulen d.d. 10 december 2019 worden met genoemde opmerkingen vastgesteld. 
 
7. Onderhoud 
a)  Kunststofkozijnen 
Het bestuur heeft een proef uitgevoerd met kunststofkozijnen; dit is goed bevallen. Het is noodzakelijk 
dat er een goed oplossing komt voor de kozijnen, aangezien de renovatie aan de zuidzijde veel 
problemen heeft veroorzaakt, bovendien is het een maatregel om het om het complex beter te 
isoleren. Het bestuur wil per jaar bekijken welk budget er beschikbaar is voor kunststofkozijnen en legt 
dit elk jaar voor aan de ALV. 
Gevraagd wordt wat er gebeurt als er tegen de kunststofkozijnen wordt gestemd.  
Mw. Wrede antwoordt dat er elk jaar in de begroting wordt opgenomen hoeveel kozijnen er vervangen 
kunnen worden.  
Dhr. Van Veen stelt voor om de kunststofkozijnen te vervangen door een kunststof schuifwand geheel 
van glas ad € 550.000,- . Hij vindt het bedrag wat nu genoemd wordt erg hoog en verschilt hierover 
van mening met het bestuur.  
Het bestuur meent dat het vervangen van de totale gevel de beste oplossing is, zodat er in de 
komende jaren geen problemen meer zijn met de gerenoveerde gevels. 
 
Mw. IJpma brengt in dat zij een van de degenen is die de brief heeft rondgestuurd. Zij vindt het 
onverantwoord dat er tijdens deze ALV een besluit genomen moet worden over een uitgave van ruim  
€ 1.200.000,-; de ALV heeft nog geen idee welke onderhoudskosten hieraan verbonden zijn. Tevens 
is er geen MJOP beschikbaar.  
De voorzitter wil de discussie over het MJOP niet nogmaals voeren, deze discussie is tijdens de vorige 
vergadering uitvoerig aan de orde geweest.  
Mw. Spiering vraagt welke kosten de vereniging in de toekomst nog meer heeft, hier is geen 
duidelijkheid over.  
Mw. Wrede geeft aan dat een aantal werkzaamheden (dak, schilderen) na onderzoek uitgesteld kan 
worden. Het bestuur meent dat de uitgaven voor de kunststofkozijnen door de VvE op te brengen zijn.  
Mw. IJpma merkt op dat het aan de vergadering is om te bepalen welke werkzaamheden wel/niet 
uitgevoerd worden en niet alleen aan het bestuur. Het verzoek is dat eerst een goed MJOP opgesteld 
wordt.  
 
Opgemerkt wordt dat de inflatie niet meegerekend wordt in de prijsopgave.  
Mw. Wrede geeft aan dat er nu een globale planning gemaakt is voor 30 kozijnen in 3 jaar.  
De voorzitter merkt op dat de vergadering eerst de intentie moet uitspreken om de kunststofkozijnen 
goed te keuren, Pas daarna kunnen de plannen beter uitgezocht worden.  
Mw. IJpma pleit ervoor om eerst met een plan te komen.  
Mw. Wrede vertelt dat verschillende bewoners gevraagd hebben wanneer hun kozijnen aan de beurt 
zijn. Hoe langer er gewacht wordt, hoe duurder, hoe meer slijtage, lekkage et cetera. Vorig jaar is er 
veel geld uitgegeven aan de schuifpui aan de zuidkant.  Mw. Bijman constateert dat er nu zoveel 
informatie vrijkomt, dat de vereniging geen goed besluit meer kan nemen. Er is nu onvoldoende 
transparantie.  
Mw. Zuiderduijn merkt op dat er geen sprake is van uitgewerkte plannen, geen financieel beleid, maar 
wel besluitvorming achteraf.  
De voorzitter geeft aan dat er 10 kozijnen begroot zijn voor dit jaar. Tijdens de vorige vergadering is er 
voor de firma Ploeg gestemd, omdat hun offerte de beste was en zij goed werk leveren. 
Opgemerkt wordt dat er nu voor 10 kozijnen gestemd wordt, maar als de kosten voor andere 
werkzaamheden in de toekomst stijgen kan het gebeuren dat andere bewoners geen nieuwe kozijnen 
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krijgen. Voorgesteld wordt om nu niet te stemmen en het bestuur meer tijd te geven om de plannen 
rondom de kunststofkozijnen verder uit te werken.  
De vergadering besluit niet te stemmen over de kunststofkozijnen. 
 
b) DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoud Plan) 
Het onderhoud kan gecombineerd worden met verduurzaming. Het huidige MJOP stamt uit 2014 en is 
aan actualisering toe. Als er geen MJOP is, moet een VvE elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde 
reserveren voor onderhoud (opmerking van de heer Domenie). 
Alle relevante bouwkundige en installatietechnische onderdelen worden beoordeeld, er wordt een 
conditiescore vastgesteld.  
De VvE krijgt inzicht in de huidige staat van het complex. Bovendien wordt in kaart gebracht wat de 
gevolgen zijn van uitgestelde werkzaamheden. Bij vernieuwingen kan hierop ingespeeld worden door 
de vereniging.  
Bij verduurzaming wordt rekening gehouden met de energiekosten, deze dalen en zorgen voor een 
behaaglijk beter geïsoleerde woning. Hierdoor stijgt de verkoopwaarde van de woning. Een betere 
marktpositie is nu nog niet meetbaar. Verduurzamen in combinatie met onderhoud biedt kansen. Het 
laten uitvoeren van verduurzaming tegelijk met onderhoud is voordeliger. Er is een energie 
maatwerkadvies opgesteld. 
70% van de vergadering besluit een DMJOP op te laten stellen.  
 
c) Vervangen verlichting buitengalerij 
Dit agendapunt vervalt, omdat dhr. De Haas afwezig is. 
 
8. Rosmolen duurzaam 
Presentatie dhr. Cor Domenie n.a.v. energieadvies 
Dhr. Domenie geeft een duidelijke presentatie over het energie maatwerkadvies. 
De presentatie wordt als PDF bij de notulen meegestuurd en is inzichtelijk via de website van 
de VvE. 
 
De conclusie van het rapport is dat het complex van energielabel van een kleine E naar B, mogelijk A 
kan gaan. 
Mw. IJpma geeft aan dat blokverwarming tot gevolg heeft dat het energielabel E is. 
 
Via het Nationaal Energie Bespaarfonds (NEF) kan de VvE een lening aangaan, dit is berekend in het 
energie advies. Dit is een lening van de VvE, zonder hypothecaire grondslag.  
De VvE moet laten zien dat zij beschikt over een gezonde financiële huishouding. Er worden door het 
NEF allerlei ijkpunten getoetst. Er moet vanuit de vereniging een draagvlak zijn van 80%, anders is het 
niet verantwoord de lening te verstrekken.  
Mw. IJpma merkt op dat elk lid van de VvE aansprakelijk en verantwoordelijk blijft om het eigen deel 
van de lening af te lossen. Het betreft een lening van ruim € 3.000.000,- met een maandelijkse 
aflossing van € 16.000,-. 
Dhr. Domenie merkt op dat het onderhoud waar nu voor gereserveerd wordt wegvalt. De nuancering 
voor de lening is anders: je kan als eigenaar aangesproken worden voor de lening op het moment dat 
de vereniging niet meer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Als de eigenaar verhuist, 
stopt zijn/haar bijdrage aan deze lening en is overdraagbaar aan de volgende eigenaar. 
Mw. Bijman wil weten of er versneld afgelost kan worden; zij wil haar huis niet verkopen met een 
schuld op de woning en wil dit doorberekend zien. Zij stelt voor om een overzicht te verstrekken met 
een aantal verschillende scenario’s of een en ander voor te financieren. Andere eigenaars willen 
onderzocht zien of er eigenaars zijn die zelf willen investeren.  
Het bestuur onderhoudt contact met de werkgroep ‘energievoorziening Merenwijk’. 
 
Dhr. Domenie geeft aan dat er verschillende opties zijn, maar de VvE bereid moet bereid zijn om de 
nodige stappen te zetten. Er kan tevens gekozen worden om alleen het MJOP aan te passen.  
Dhr. van Woerden vindt de presentatie erg helder, maar vraagt hoe het bestuur dit oppakt. 
Het bestuur wil het MJOP actualiseren, dit is verplicht en er is een offerte voor opgevraagd. Alle opties 
worden uitgezocht en voorgelegd aan de vergadering. Bij goedkeuring door de VvE wordt er iets meer 
subsidie (tussen € 1.500,- en € 2.000,-) verschaft. 
Het gereserveerde bedrag ad € 7.500,- is bestemd voor onderzoeks- en adviesrapporten.  
Dhr. Domenie brengt in dat het bestuur de ruimte heeft om een bedrag ad € 5.000,- te besteden. Dit is 
geregeld binnen deze VvE.  
De voorzitter bedankt dhr. Domenie voor zijn presentatie. 
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9. Financieel 
-Begroting 2020 
Het bestuur stelt voor om de maandelijkse bijdrage te verhogen met 5%. Vorig jaar is de begroting 
afgekeurd door de bestemmingsreserve.  
Mw. IJpma vraagt of in de bestemmingsreserve de kunststofkozijnen zijn opgenomen en stelt voor om 
de jaarlijkse begroting los te koppelen van de onderhoudsreserve.  
Mw. Wrede geeft aan dat er op het stemmingsformulier een aparte goedkeuring staat voor 
kunststofkozijnen; als deze afgekeurd worden vervallen de uitgaven. Het bestuur wil de kozijnen 
blijven reserveren, daar zij echt aan vervanging toe zijn. 
 
Gevraagd wordt naar een toelichting op de begroting.  
De voorzitter brengt in dat dhr. Slingerland een uitgebreide toelichting heeft gegeven tijdens de vorige 
vergadering. Alle bewoners krijgen een brief met de vermelding van hun nieuwe servicekosten met 
ingang van 1 januari 2020. 
67% van de vergadering stelt de begroting 2020 vast. 
 
10. Aanvraag winkeliers Druiventuin en de Sterren kleur kozijnen 
Bij de vergaderstukken zijn de kleuren inzichtelijk gemaakt.  
Elke wijziging van kleur aan de kozijnen moet aangevraagd bij en goedgekeurd worden door de ALV. 
81% van de vergadering stemt in met de aanvraag van de winkeliers Druiventuin en de Sterren 
voor aanpassing kleur kozijnen. 
 
11.Pauze stemming 
In de pauze worden de stemformulieren geteld; de uitslag is bij de betreffende agendapunten vermeld. 
De voorzitter bedankt de stemcommissie. 
 
12. Herontwikkeling Kopermolen 
In maart 2020 is er een vergadering met informatie over de herontwikkeling van de Kopermolen.  
Het bestuur mailt de juiste datum vergadering herontwikkeling kopermolen aan de leden. 
 
13. Rondvraag 
Dhr. Van Veen stelt zich beschikbaar voor de kascommissie. 
 
Dhr. Van de Plaat heeft bij het bestuur een verzoek ingediend naar aanleiding van het isoleren van de 
puien van het Gezondheidscentrum. 
Er is een goede isolatie aangebracht ad € 2.800,- waarbij het Gezondheidscentrum en de VvE allebei 
50% betalen. Hij is verbaasd dat deze kosten niet door de VvE betaald worden.  
Mw. Wrede geeft aan dat het gaat om een isolatie aan de binnenkant, dit zijn kosten die door de 
eigenaar betaald moeten worden. De VvE is het Gezondheidscentrum met 50% tegemoet gekomen. 
De VvE is niet betrokken geweest bij deze isolatie.  
Dhr. Van de Plaat geeft aan dat het Gezondheidscentrum met een flink bedrag bijdraagt aan de VvE, 
die niet in verhouding staat met de onkosten die het Gezondheidscentrum heeft. In december was er 
een gesprek met het bestuur hierover. Op dit moment is er geen oplossing, dit punt moet 
geagendeerd worden voor de volgende vergadering.  
Mw. Wrede brengt in dat het Gezondheidscentrum verplicht is om bij te dragen. De voorzitter begrijpt 
het punt van dhr. Van de Plaat; hij wil inzicht krijgen in de uitgaven die gepaard gaan met het 
aanbrengen van nieuwe kozijnen. Wellicht zijn eigenaars verantwoordelijk voor hun eigen kozijnen. Al 
deze zaken spelen mee om tot goede afspraken met elkaar te komen. Opgemerkt wordt dat de Akte 
van Splitsing bepalend is en dat ieder zijn breukdeel betaalt. 
 
Voorgesteld wordt de bestuurstaken uit te besteden.  
De voorzitter brengt in dat bewoners uit het complex betrokken moeten blijven. Als de vergadering de 
meerwaarde ziet van een officieel bedrijf, dan staat het de leden vrij om zo’n onderzoek op te starten. 
 
Mw. Spiering meldt dat dhr. De Haas niet meer op nummer 50 woont, zoals vermeld op de lijst; het 
bestuur past dit aan. 
 
14. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inzet en sluit om 22.45 
uur de vergadering. 
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