
Notulen

VvE Lekstraat 88 tot en met 152

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 15 mei 2019, aanvang 19:30 uur.

Totaal aantal stemmen: 524; aantal stemmen vertegenwoordigd: 386 (73,66 procent)

1. Opening en vaststelling van de agenda.
De heer Deinum, van JWA Beheer, opent om 19:32 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De heer Deinum wordt benoemd tot de voorzitter van de vergadering.

2. Vaststellen geldigheid van de vergadering aan de hand van de presentielijst.
Van de 524 stemmen zijn 386 stemmen, inclusief volmachten, vertegenwoordigd. De vergadering is geldig, er
kunnen besluiten worden genomen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.
- Verhuur appartementen
Conform de reglementen van de VvE kan een appartement verhuurd worden, mits een eigenaar ervoor
zorgdraagt dat de huurder voor de aanvang van de verhuurperiode een verklaring ondertekent, waarmee hij te
kennen geeft de bepalingen van het reglement en het Huishoudelijk Reglement te zullen naleven. 
De eigenaren die hun appartement verhuren, worden verzocht de gebruikersverklaring op te vragen bij JWA
Beheer en getekend te retourneren. Daarnaast worden zij dringend verzocht een juiste naam door te geven
voor op het naambordje bij het bellentableau.

- Voortgang lekkage
Mevrouw De Groot legt uit dat zij in de afgelopen twee jaar driemaal een lekkage heeft gehad in haar
appartement. Ook in het naastgelegen appartement van mevrouw De Loos is dit driemaal voorgekomen.
Mevrouw De Groot geeft aan dat de overige eigenaren hierover niet zijn geïnformeerd, wat zij niet correct
vindt. De lekkage is afkomstig van het dak en kan ook risico's met zich meebrengen voor de overige
eigenaren. Daarnaast is pas onlangs een lekdetectie uitgevoerd, wat naar haar mening eerder uitgevoerd had
moeten worden. Ten slotte merkt zij op dat JWA Beheer meer en beter had kunnen communiceren tijdens de
lekkageproblemen. Mevrouw De Loos reageert dat zij de mening van mevrouw De Groot deelt. De heer
Deinum antwoordt dat alle eigenaren inderdaad niet zijn geïnformeerd. Er is eerder geen lekdetectie
uitgevoerd omdat werd verondersteld dat de eerder uitgevoerde werkzaamheden afdoende waren om de
oorzaak van de lekkage te verhelpen. 
Mevrouw Meijer van JWA Beheer licht inzake de verzekering toe dat de verzekeraar werkt met direct herstel.
Dit betekent dat in opdracht van de VvE de oorzaak van de lekkage wordt verholpen. Echter de gevolgschade
wordt na beoordeling van een expert door de verzekeraar afgehandeld. JWA Beheer wordt hierin niet als
contactpersoon meegenomen, er is direct contact met de eigenaren.

4. Vaststellen notulen van de vergadering van eigenaars gehouden op 23-05-2018.
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. De notulen worden door het bestuur en beheerder
ondertekend.

5. Bestuurssamenstelling.
Het bestuur bestaat op dit moment uit: de heer R.F.D. van der Wal.

De heer Van der Wal heeft vorig jaar in de vergadering al gemeld de bestuursfunctie over te willen dragen. De
VvE is op zoek naar een nieuw bestuurslid of nieuwe bestuursleden. 

Mevrouw M. Verbeek meldt zich aan voor een functie binnen het bestuur. De vergadering benoemt mevrouw
M. Verbeek tot bestuurslid. De heer Van der Wal wordt bedankt voor zijn inspanningen binnen de VvE.

6. Verzoek tot machtiging bestuur en beheerder.
Het betreft hier een formaliteit waartoe tijdens de ledenvergadering dient te worden besloten zodat het bestuur
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en beheerder handelend kunnen en mogen blijven optreden namens de VvE. Om dit te kunnen blijven doen is
het verzoek om een mandaat af te geven. De vergadering geeft het bestuur en beheerder mandaat voor het
voeren van rechtshandelingen m.b.t. incasso en reglementen van de VvE.

7. Verslag kascommissie.
Mevrouw De Loos en de heer Verbeek hebben de financiële stukken 2018 gecontroleerd. Mevrouw De Loos
licht toe dat de financiële stukken in orde zijn bevonden. 

De heer Verbeek merkt op dat enkele facturen mogelijk onder kosten A - algemeen geboekt hadden moeten
worden in plaats van onder kosten B - appartementen. Andersom is dit ook het geval, voor het totaalplaatje
maakt dit niet uit. Hij adviseert om bij vragen over de facturen, het bestuur of de technische commissie te
raadplegen. 

Mevrouw De Loos vraagt naar het negatieve resultaat voor de bedrijven. Er zijn grote facturen geboekt op het
klein onderhoud en zij verneemt graag wat dit betreft. De heer Verbeek licht toe dat een huurder de huur heeft
opgezegd en het pand is verlaten. Het pand is opgeknapt, waarvoor de kosten zijn gemaakt. Mevrouw Meijer
licht toe dat er alleen vanuit de reserve groot onderhoud wordt geboekt wanneer er een besluit is genomen in
de vergadering of de kosten zijn opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan.
Mevrouw M. Verbeek legt ter verduidelijking nog uit dat de bedrijven sparen en bijdragen voor hun eigen
onderhoud. 

De kascommissie adviseert de vergadering decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid van
2018.

8. Benoemen kascommissie(leden) 2019.
Mevrouw De Loos en de heer Verbeek worden benoemd tot kascommissie(leden) 2019.

9. Vaststellen financieel jaarverslag 2018.
De vergadering gaat akkoord met het financieel jaarverslag 2018.

Het exploitatieresultaat 2018 zal ten gunste of ten laste van de betreffende reservefondsen worden geboekt.

Aan het bestuur wordt decharge verleend over het gevoerde algemene en financiële beleid van 2018.

10. Meerjarenonderhoudsplan.
Het bestuur heeft een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op laten stellen door bouwkundig bureau ViVeBo.
Bouwkundig bureau ViVeBo is op locatie geweest en heeft een onderhoudsbegroting opgesteld voor de
komende jaren. 

De heer Verbeek legt uit dat het MJOP een richtlijn is. De per jaar genoemde werkzaamheden kunnen
uitgesteld worden of naar voren worden gehaald. 

De heer Deinum licht toe dat de bouwkundige de status van het onderhoud aan de algemene delen heeft
nagezien. Dit betreft het schilderwerk, de daken, de afvoeren et cetera. In overleg met de technische
commissie zal worden nagegaan of de werkzaamheden die staan gepland ook daadwerkelijk worden
uitgevoerd. De heer Verbeek licht toe dat de algemene delen zich in redelijke staat bevinden.

Het vaststellen van het MJOP wordt in stemming gebracht. Een ruime meerderheid stemt voor het vaststellen
van het MJOP. 

Voor het jaar 2019 staan onderstaande werkzaamheden en bedragen opgenomen in het MJOP. Het bestuur
stelt voor onderzoek te doen naar de werkzaamheden uit het meerjarenonderhoudsplan voor 2019. Indien de
werkzaamheden noodzakelijk blijken, stelt het bestuur voor deze uit te laten voeren.
- Herstellen scheuren metselwerk € 641,-
- Vervangen gevelbekleding volkern dakopbouw € 243,-
- Herstellen plafondafwerking verankering € 1.044,-
- Vervangen deuropener € 200,-
- Vervangen deurbelinstallatie € 1.422,-
- Vervangen huistelefooninstallatie € 9.832,-
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Mevrouw De Loos vraagt of er problemen zijn met de huistelefooninstallatie. Dit is het geval. Onder de
aanwezigen melden zich twee eigenaren met problemen, nummer 122 en 138. Ook de eigenaar van nummer
148 heeft eerder problemen gemeld. In overleg met de technische commissie en een installateur zal worden
nagegaan of gehele vervanging noodzakelijk is of dat vervanging van diverse telefoons een optie zou kunnen
zijn. 

Er wordt opgemerkt dat de deuropener niet goed wordt gebruikt. JWA Beheer zal in overleg met de technische
commissie zorgen voor een handleiding welke in de centrale hal kan worden gehangen. 

De vergadering stemt in met uitvoering van de werkzaamheden uit het MJOP voor 2019 indien deze
werkzaamheden noodzakelijk zijn.

11. Onderhoudszaken.
- Melding radiatorknoppen
Het bestuur verzoekt eigenaren die problemen ervaren met de radiatorknoppen zich te melden, zodat de
meldingen gelijktijdig opgelost kunnen worden. In de vergadering melden zich al vier eigenaren met
problemen. JWA Beheer stuurt ter inventarisatie een algemeen bericht naar alle eigenaren. In overleg met de
technische commissie zullen de meldingen worden opgepakt.

- Rand balustrade bedrijven
De heer Verbeek heeft voor het onderhoud van de rand van de balustrade een offerte opgevraagd bij
Schildersbedrijf Sloos en De Groep. Er wordt voorgesteld de werkzaamheden door Schildersbedrijf Sloos te
laten uitvoeren. Het geoffreerde bedrag van de offerte van De Groep was hoger en niet goed vergelijkbaar. De
offerte is ook niet doorgestuurd. 
De heer Verbeek licht toe dat het de balustrade rondom het complex betreft waar de lichtreclame is geplaatst.
Het betreft een bedrag van € 3.248,20 inclusief btw. Het bedrag zal vanuit de algemene reserve worden
voldaan. 
De vergadering stemt in met het in opdracht geven van de werkzaamheden aan Schildersbedrijf Sloos.

Mevrouw De Groot merkt op dat er wederom een barbecue is gehouden bij de bedrijven wat overlast van rook
heeft veroorzaakt. De heer Verbeek meldt dat de betreffende personen hierop zijn aangesproken, zij hebben
hun excuses aangeboden.

- Renoveren standleidingen
De firma Proline heeft onlangs een vooronderzoek uitgevoerd voor de renovatie van de 8 standleidingen bij de
VvE. Het vooronderzoek is uitgevoerd om te kunnen vaststellen in welke mate de renovatie van de
standleidingen noodzakelijk is. Na het vooronderzoek is een rapportage opgemaakt welke op de website is
gepubliceerd. De conclusie is dat de standleidingen in slechte verkeren. De leidingen zijn gecorrodeerd en
vervuild. 

Het voorstel is om een tweede offerte op te vragen bij een firma die dezelfde techniek beheerst. Daarnaast zal
een offerte worden opgevraagd voor een volledige vervanging van de standleidingen, inclusief het hak- en
breekwerk in de appartementen. Er zal meer onderzoek worden uitgevoerd voordat er overgegaan kan worden
tot het nemen van een besluit. Hier zal een extra vergadering voor worden belegd.

De vergadering stemt met het voorstel in.

12. Toevoeging Huishoudelijk Reglement
Conform de reglementen van de VvE heeft het appartement een woonbestemming. Het appartement mag
derhalve niet voor korte termijn verhuurd worden. Dit geldt voor verhuur via bijvoorbeeld AirBnB. 

Het bestuur stelt voor artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement aan te vullen met artikel 9 c.:
Commerciële exploitatie van een appartement is niet toegestaan. Onder commerciële exploitatie wordt onder
meer verstaan het bieden van 'short stay' (AirBnB), 'bed and breakfast' en logiesverblijf. Indien een eigenaar
het appartement wenst te verhuren, is dit voor een minimale periode van 3 maanden.

Het bestuur stelt voor artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement aan te vullen met de volgende bepaling na
'een boete opleggen van EUR 500,00 per dag voor zolang de overtreding duurt':
Bij overtreding van artikel 9 c. wordt een boete opgelegd van EUR 100,00 per dag voor zolang de overtreding
duurt.
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De vergadering stemt hiermee in.

13. Bestuurs- en commissievergoeding
Het bestuur stelt voor een bestuurs- en commissievergoeding te betalen aan bestuurs- en commissieleden.
Het voorgestelde bedrag is € 1.500,- per jaar wat onderling verdeeld dient te worden. De voorwaarde is dat het
bestuur en de commissieleden een logboek bijhouden met gewerkte uren voor de VvE. 

De vergadering stemt in met de bestuurs- en commissievergoeding van € 1.500,- totaal per jaar.

14. Vaststellen van de begroting en VvE-bijdragen 2019.
Mevrouw De Loos vraagt naar de verhoogde verzekeringspremie. De heer Deinum legt uit dat de
verzekeringspremies binnen de gehele VvE branche fors zijn gestegen. Dit vanwege de stijgende schadelast.
De verzekeraars hebben minder aan premie ontvangen dan aan schade uitbetaald afgelopen jaren.

De heer Deinum licht toe dat de totale begroting is verhoogd, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
invoering van de bestuurs- en commissievergoeding. 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting en VvE-bijdragen voor 2019. De te verrekenen
VvE-bijdragen i.v.m. wijziging begroting, zullen in de maand juni 2019 worden verrekend.

Het bestuur inventariseert graag of er eigenaren zijn die vanaf 2020 bijvoorbeeld € 10,- extra willen bijdragen
om te reserveren voor verduurzaming binnen de VvE. De heer Verbeek licht toe dat er bijvoorbeeld gestart kan
worden met het tochtvrij maken van de bewegende delen zoals de ramen en deuren. Diverse aanwezigen zijn
positief over het sparen voor verduurzaming. In de extra vergadering zal een meer concreet plan worden
besproken en zal het als besluit op de agenda worden opgenomen.

15. Rondvraag.
Er wordt gevraagd of het vervangen van een radiator voor rekening van een eigenaar of voor rekening van de
VvE komt. De heer Verbeek licht toe dat er alleen vervangen wordt bij een defect. 
Naschrift op de notulen: komt voor rekening van de VvE.

Het verzoek aan alle eigenaren is om de branddeuren te sluiten.

De parkeerplaatsen voor het complex zijn erg smal en auto's staan vaak scheef geparkeerd. De vraag is of
daar vanuit de gemeente niet wat aan gedaan kan worden. JWA Beheer zal contact opnemen met de
gemeente.

Er staan ook dikwijls auto's op de stoep voor de VvE geparkeerd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld hulpdiensten
niet goed voorrijden en is het lastig langs deze auto's te komen. De heer Verbeek heeft dit bij de bedrijven al
meerdere malen is gemeld. Hij stelt voor dat eigenaren zelf handhaving bellen wanneer dit wordt
geconstateerd.

De heer Verbeek meldt dat er diverse fietsen staan rondom het complex die niet gebruikt lijken te worden. Hij
stelt voor om kaartjes aan de fietsen te hangen waarop een datum staat vermeld dat deze weggehaald dienen
te worden. Hierover wordt ook een bericht op het prikbord geplaatst. 

Er wordt gemeld dat er een poging tot inbraak is gemeld middels een bericht op het prikbord. Hierover is niets
bekend. JWA Beheer stuurt een bericht naar de eigenaren om na te gaan wie dit bericht heeft opgehangen en
zal dit delen met de overige eigenaren.

16. Sluiting.
De voorzitter van de vergadering sluit de vergadering om 20:50 uur en bedankt de aanwezigen voor hun
aanwezigheid en inbreng.

Vastgesteld op de vergadering van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

voorzitter                                             beheerder
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Besluitenlijst

VvE Lekstraat 88 tot en met 152

Opening en vaststelling van de agenda.1.
1.1 De heer Deinum is benoemd tot de voorzitter van de vergadering.

Vaststellen notulen van de vergadering van eigenaars gehouden op 23-05-2018.4.
4.1 De notulen zijn vastgesteld en goedgekeurd.

Bestuurssamenstelling.5.
5.1 Het bestuur bestaat uit: mevrouw M. Verbeek.

Verzoek tot machtiging bestuur en beheerder.6.
6.1 De vergadering heeft het bestuur en beheerder mandaat gegeven voor het voeren van

rechtshandelingen m.b.t. incasso en reglementen van de VvE.

Benoemen kascommissie(leden) 2019.8.
8.1 Mevrouw De Loos en de heer Verbeek zullen de kascontrole 2019 uitvoeren.

Vaststellen financieel jaarverslag 2018.9.
9.1 De vergadering is akkoord met het financieel jaarverslag 2018.

Aan het bestuur is decharge verleend over het gevoerde financiële beleid van 2018.

Meerjarenonderhoudsplan.10.
10.1 Een ruime meerderheid van de leden is akkoord met het vaststellen van het MJOP.
10.2 De vergadering stemt in met uitvoering van de werkzaamheden uit het MJOP voor 2019 indien deze

werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Onderhoudszaken.11.
11.1 De vergadering stemt in met het uitvoeren van het schilderwerk aan de balustrade door

Schildersbedrijf Sloos.
11.2 De vergadering stemt in met het voorstel om voor het renoveren van de standleidingen een tweede

offerte op te vragen en een offerte op te vragen voor de vervanging van de standleidingen.

Toevoeging Huishoudelijk Reglement12.
12.1 De vergadering stemt in met de toevoegingen aan het Huishoudelijk Reglement.

Bestuurs- en commissievergoeding13.
13.1 De vergadering stemt in met de bestuurs- en commissievergoeding van € 1.500,- totaal per jaar.

Vaststellen van de begroting en VvE-bijdragen 2019.14.
14.1 De vergadering is akkoord met de voorgestelde begroting en VvE-bijdragen voor 2019.
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Actiepuntenlijst

VvE Lekstraat 88 tot en met 152

Deuropener
JWA Beheer zal in overleg met de technische commissie zorgen voor een handleiding voor de deuropener.
Deze handleiding wordt tevens in de centrale hal opgehangen.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Financieel / Administratief beheerder (Lisette Meijer)

Extra vergadering
JWA Beheer zal na verder onderzoek naar de standleidingen een extra vergadering uitschrijven.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Financieel / Administratief beheerder (Lisette Meijer)

Fietsen
De technische commissie zal kaartjes om de fietsen hangen om de geparkeerde fietsen te schonen. Tevens
wordt een bericht op het prikbord geplaatst.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Technische commissie

Verduurzaming
JWA Beheer zal in overleg met het bestuur en de technische commissie een meer concreet plan voor de
verduurzaming opmaken.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Financieel / Administratief beheerder (Lisette Meijer)

Werkzaamheden MJOP 2019
Het bestuur en de technische commissie zullen onderzoeken of de werkzaamheden uit het MJOP voor 2019
noodzakelijk zijn om uit te voeren.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Technische commissie

Contact gemeente parkeerplaatsen
JWA Beheer zal contact met de gemeente opnemen inzake de smalle en te weinig aanwezige
parkeerplaatsen.
Status: In behandeling
Behandeld door: Financieel / Administratief beheerder (Lisette Meijer)

Poging tot inbraak
JWA Beheer stuurt een bericht naar alle eigenaren om meer informatie over de poging tot inbraak te
achterhalen.
Status: In behandeling
Behandeld door: Financieel / Administratief beheerder (Lisette Meijer)

Radiatorknoppen
JWA Beheer stuurt een bericht naar alle eigenaren om problemen met de radiatorknoppen te inventariseren.
Status: In behandeling
Behandeld door: Financieel / Administratief beheerder (Lisette Meijer)

Standleidingen
JWA Beheer zal in overleg met het bestuur en de technische commissie een tweede offerte opvragen voor het
renoveren van de standleidingen en een offerte opvragen voor het vervangen van de standleidingen.
Status: In behandeling
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Bas van Nispen/Jeromay Deinum)

Schilderwerk rand balustrade
JWA Beheer zal het uitvoeren van het schilderwerk in opdracht geven aan Schildersbedrijf Sloos.
Status: Afgehandeld
Behandeld door: Financieel / Administratief beheerder (Lisette Meijer)
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Toevoegingen Huishoudelijk Reglement
JWA Beheer zal de toevoegingen in het Huishoudelijk Reglement verwerken en de aangepaste versie op de
website van de VvE plaatsen.
Status: Afgehandeld
Behandeld door: Financieel / Administratief beheerder (Lisette Meijer)
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