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Aanwezig: Jan, Jaimie, Hedde en Thinga, Laurens en Leny, Roel, Irma. 
Vergadering voorgezeten door Roel, notulen opgesteld door Hedde.

Onderhoud mechanische ventilatie
Het bestuur heeft bemerkt dat de post mechanische ventilatie (afzuiging) niet voorkomt in het 
meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Uit een rondgang blijkt dat meerdere leden hier wel issues mee 
hebben. Met name de bromtoon die het apparaat na verloop van tijd neigt te produceren is een bron 
van ergernis. Irma geeft aan haar slecht functionerende ventilatie unit recent al naar volle 
tevredenheid vervangen te hebben. Omdat uit de splitsingsakte niet direct duidelijk is of onderhoud 
van de mechanische ventilatie nu wel of niet onder verantwoordelijkheid van de VVE valt wordt 
hierover gestemd. Besloten wordt om als lid in ieder geval zelf zorg te dragen voor ieders eigen 
ventilatie unit (boven in de kast naast de wc). Als daarnaast ook de ventilatiekanalen nog onderhoud
behoeven zal dit wel onder de VVE vallen. Laurens zal de noodzakelijkheid hiervan navragen bij de
plaatselijke installatiespecialist.

Onderhoud Kozijnen / Schuifpuien
Besproken wordt de wenselijkheid om het onderhoud van het beslag van de draaikiepramen en de 
schuifpuien gezamenlijk te gaan regelen. Dit onderhoud gebeurt nu op individuele basis op het 
moment dat er concrete problemen zijn (water op de vensterbank) terwijl ook hier blijkt dat 
eigenlijk elk lid wel regelmatig met dezelfde problemen kampt. Het onderhoud is vrij prijzig 
doordat er doorgaans pittige voorrijkosten gerekend worden. Er wordt daarom afgesproken om 
alvorens de specialist in te schakelen dit voortaan eerst via de groepsapp met elkaar af te stemmen, 
opdat de kosten daarvan dan eventueel gedeeld kunnen worden.

Zoals bekend zou het kozijn van Irma dit jaar vervangen worden. Dit is nog niet gebeurd maar 
volgens Jaimie (zijn vader is timmerman en de uitvoerder) wordt dit kozijn volgende week 
geplaatst.

Voegwerk voorgevel
Delen van de voorgevel zouden dit jaar opnieuw gevoegd worden. Ook dit is volgens Jaimie werk 
in uitvoering.

Herstelwerkzaamheden schilder Sloos
De fout van schilder Sloos bij het schilderen van de kozijnen bij Jan is nog niet hersteld. Sloos had 
per mail beloofd om dat in dit voorjaar te gaan doen maar hij heeft niks meer van zich laten horen 
en het bestuur heeft verzuimd om hem hierop aan te spreken. Het bestuur zal dit op korte termijn 
alsnog gaan doen om ervoor te zorgen dat dit het komende voorjaar wel hersteld wordt. Dan zal ook
een andere schilder gezocht worden om een onderhoudscontract mee af te kunnen sluiten.

Onderhoud dak
Het bestuur geeft te kennen nog niet bezig te zijn geweest met het vinden van een dakspecialist voor
het jaarlijkse onderhoud van het dak. Het is wel wenselijk om dit spoedig te gaan regelen omdat nu 
de dakgoten niet schoongemaakt worden waardoor de afwatering een probleem kan gaan vormen. 
Het bestuur zegt toe om deze taak met prioriteit te gaan afhandelen zodat ook hier op korte termijn 
een onderhoudscontract voor afgesloten kan worden.

Water bij de brievenbussen
Laurens merkt op dat bij tijd en wijle zich veel water kan ophopen bij de brievenbussen. Dit is reeds
eerder ter sprake gekomen tijdens een vorige vergadering, maar het is nog steeds niet bekend wat 



daar de oorzaak van is en waar dat water precies vandaan komt. Volgens de timmerman (die deze 
zomer een inspectieronde door ons appartementencomplex heeft gemaakt) zou het waterdamp 
kunnen zijn die in de hal op het enkelvoudige glas condenseert. Het kitwerk van het raam bij de 
brievenbussen lijkt verder in orde te zijn. Volgens Jaimie komt het water ook via het raam van hoger
gelegen gedeelten vandaan. Waarvandaan dan precies laat zich echter moeilijk inspecteren. Een 
ieder wordt gevraagd dit de komende tijd nog eens extra in de gaten te houden, omdat er nu 
moeilijk iets aan gedaan kan worden zolang de oorzaak niet bekend is.

Houtwerk balkons
De timmerman heeft op zijn inspectieronde aangegeven dat in tegenstelling tot wat er in de MJOP 
staat het houtwerk op het balkon niet in dusdanige staat verkeerd dat het direct vervangen dient te 
worden. Na dit advies en een visuele inspectie op het balkon van Roel door het bestuur zelf heeft 
het bestuur besloten om dit voorlopig geen prioriteit te geven. Maar Irma is het hier niet mee eens. 
Zij legt uit dat het verrotte houtwerk er niet uitziet en dat regenwater nu door de balkons door naar 
beneden sijpelt waardoor de onderburen ook niet meer fijn op hun balkon kunnen zitten. Het 
bestuur geeft aan hier niet aan gedacht te hebben en dit daarom opnieuw te gaan bekijken.

Glazen panelen balkons
Laurens merkt op dat de glasplaat op zijn balkon (gedeeltelijk) verbrijzeld en daarom niet meer 
veilig is. Het vervangen van dit glaswerk staat ook als post in de MJOP. Er wordt geopperd dat dit 
veiligheidsglas ook door het goedkopere trespa vervangen zou kunnen worden (zoals dit is gebeurd 
in het trappenhuis), maar dit idee wordt verworpen.

Brandveiligheid
Deze zomer heeft het bestuur ons appartementencomplex laten inspecteren op brandveiligheid. 
Deze expert heeft vervolgens een offerte opgesteld: 1400 € exclusief BTW voor het plaatsen van 3 
rookmelders en 3 sproeischuimblussers. Het bestuur geeft aan dit voor veel lagere kosten zelf te 
kunnen inkopen en plaatsen. Alle leden vinden dat prima en het bestuur zegt toe dit voor mei 
volgend jaar (wanneer de huidige brandblusser aan zijn wettelijke vervanging toe is) te gaan 
regelen.

Verzekeringen
Hedde vertelt dat hij contact heeft gehad met de tussenpersoon van onze huidige verzekeringen (te 
weten mw Groot) om de huidige staat van onze verzekeringen (bij Allianz) te bespreken. Hieruit is 
duidelijk geworden dat we elk jaar zo'n 350 € aan kosten kwijt zijn aan provisie (dat is grofweg 
17% van de totale jaarlijkse verzekeringssom, dit jaar 2042 €) en dat we al sinds 2015 niet meer zijn
verzekerd tegen onderverzekering. De leden zijn met het bestuur van mening dat dit een zeer 
onwenselijke situatie is. Allianz voert zelf geen taxaties meer uit dus als we onze huidige 
verzekeringen willen behouden zullen we dat op  eigen kosten moeten doen. Een andere optie is om
dan maar direct over te stappen naar een andere verzekeraar (ASR schijnt bijv. nog wel taxaties uit 
te voeren), ook omdat de verzekeringskosten de laatste jaren snel zijn opgelopen en het 
vermoedelijk stukken goedkoper kan. Het bestuur krijgt de opdracht dit verder uit te zoeken en 
offertes van andere partijen te gaan aanvragen.

Splitsingsakte
Het bestuur geeft aan deze zomer ontdekt te hebben dat de huidige kostenverdeling onder de leden 
niet in overeenstemming is met het splitsingsreglement. De VVE bijdrage is nu voor elk lid gelijk, 
terwijl de kosten volgens de in de akte genoemde breukdelen verdeeld zouden moeten worden. Dit 
heeft met name consequenties voor nr. 7 (Laurens en Leny) daar zij een compacter appartement 
bewonen dan de overige leden en daarmee een aanmerkelijker kleiner breukdeel van het totaal 
vertegenwoordigen, om precies te zijn 93 om 611. Het bestuur meent dat hierdoor nr. 7 ongeveer 10
€ per maand meer bijdraagt dan volgens de splitsingsakte gewettigd is. Laurens verklaart 



vervolgens hier "niet van wakker te liggen" en het derhalve prima te vinden om de situatie te 
houden zoals die is.

Begroting 2020
Jaimie heeft becijferd dat we per jaar ongeveer 3.800 € aan vaste kosten hebben en ongeveer 21.000
€ beschikbaar hebben voor onderhoud tot het begin van het jaar 2022, het jaar  waarop vooralsnog 
weer een schilderbeurt voor de kozijnen en ramen gepland staat. Die schilderskosten zijn beraamd 
op 11.000 €: we hebben dan dus 10.000 € ter beschikking voor andere kostenposten. De VVE 
bijdrage voor 2020 zal—in overeenstemming met de begrotingsafspraken van vorig jaar—ongeveer
5% gaan stijgen t.o.v. dit jaar.

Sleutel meterkast
Oud bewoner Henk heeft bij de overdracht de sleutel van de VVE meterkast (die hij in beheer had) 
overgedragen aan de nieuwe bewoner Laurens. Afgesproken wordt dat het bestuur (Hedde) die 
sleutel in beheer zal nemen omdat hij degene is die de elk jaar de meterstand dient op te nemen. 

Contactenlijst
De contactenlijst moet weer geüpdatet worden. Laurens zal zijn contactpersonen via de groepspapp 
delen en Hedde zal de lijst bijwerken.

Container / schoonmaakrooster
Ook deze moet weer gemaakt worden en aangepast. Nu Henk verhuisd is moet de container niet 
alleen neergezet worden, maar de volgende dag ook weer opgehaald. Degene die op het rooster staat
dient daar zorg voor te dragen, maar het verzoek aan ons ieder is om de container direct even mee te
nemen als je er toevallig langsloopt en deze al geleegd is. Er is besloten om Jan voorlopig van het 
rooster te halen daar hij hier nu praktisch niet meer woont en derhalve ook geen afval meer 
bijdraagt. Hedde zal een nieuw rooster maken.
Laurens oppert om voor de schoonmaak ook Piket (onze glazenwasser die ook een 
schoonmaakdienst heeft) in te schakelen. De animo hiervoor onder de leden is vooralsnog niet 
voldoende om direct te gaan invoeren en besloten wordt daarom om dit zelf (beter) bij te houden. 
Ter herinnering: degene die op het rooster staat wordt ook geacht die week zijn verdieping en 
trapgedeelte schoon te vegen/zuigen.

Vervanging intercom en brievenbussen
Deze taken zijn na het opstellen van de MJOP en het opvragen van de desbetreffende offertes (hoge 
kosten) geen prioriteit meer. Onder de leden leeft echter nog steeds een sterke behoefte om deze 
toch te gaan vervangen. Leny legt uit dat wat de intercom betreft niet alleen het spreekgedeelte, 
maar ook het mechanisme om de deur te openen niet meer werkt. Laurens zegt als oud VVE 
bestuurder in het verleden al eens intercoms vervangen te hebben en gaat uitzoeken welke partij dat 
destijds gedaan heeft. Hedde polst onder de leden of het vervangen van de intercoms en/of 
brievenbussen eventueel ook via een eenmalige extra bijdrage te financieren valt en vooralsnog lijkt
daar wel steun voor te zijn.

Naamplaatjes bij de voordeur
Voor 8 € kan je een naamplaatje laten maken voor bij de deur. Indien gewenst kan de VVE hier zorg
voor dragen. In dat geval is het verzoek om even aan Hedde door te geven wat er precies op het 
plaatje dient te komen te staan.

Plaatsing horren
Laurens vraagt en krijgt toestemming om horren te plaatsen voor de kozijnen aan de achterzijde van
het complex.


