
Notulen

VvE Voordorp 1-91, gevestigd te Leiderdorp  (0028)

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 27 november 2018, aanvang 20:00 uur.

Totaal aantal stemmen: 5018; aantal stemmen vertegenwoordigd: 2406 (47,95 procent)

1. Opening
De heer Karel Sturm van Newomij VvE Beheer opent de vergadering. Hij stelt voor om de vergadering voor te
zitten waarmee wordt ingestemd. Vervolgens worden de aanwezigen aan de bestuurstafel voorgesteld. Van
het bestuur zijn dat mevrouw Marlies Broxterman en de heer Robert Laan. Daarbij is mevrouw Ina Copier
aangeschoven. Zij heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Tevens is aanwezig de heer John
Snel van Newomij VvE Beheer. Hij is de vervangen van Arjan Verheul en verantwoordelijk voor de techniek.
De heer Klaas Maarse van het bestuur is recent overleden. Hiervoor wordt een moment stilte in acht genomen.
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Balkons
Eerder is het niet gelukt om een plan voor een nieuw ontwerp voor meerdere balkons te realiseren. Er is een
voorstel waarbij de bovenste lagen van het balkon worden vervangen door een  stenen plaat en ook de
handregel wordt vervangen. Voor het plexiglas wordt ook naar een alternatief gekeken. De offerte van De
Groep moet nog beoordeeld worden. In een volgende vergadering wordt mogelijk een meer concreet voorstel
aan de vergadering voorgelegd.
 
Vergoeding
Het bestuur heeft vaak kleine kosten waarvoor per lopend boekjaar een financiële vergoeding wordt toegekend
van EUR 100,00 per bestuurslid per jaar.
  
Huurwel versus Newomij
Voor de eigenaren is het technisch beheer door Huurwel niet meer van toepassing. Dit wordt per heden
uitgevoerd door Newomij VvE Beheer. Huurders hebben nog wel te maken met de firma Huurwel.

Kraantje waterafsluiting in CV-kast
Niet alle woningen hebben in de CV kast een kraantje waarmee vanuit de eigen woning het water kan worden
afgesloten. Dit wordt nader geïnventariseerd en zo mogelijk volgt naar aanleiding daarvan een voorstel aan de
vergadering.
Tevens wordt nog gekeken naar de vochtoverlast in de kelderboxen om meer schades in de toekomst te
voorkomen.
 

3. Mandaat bestuur
Aan de vergadering worden twee mandateringen aan het bestuur gevraagd waarvoor eerder ook goedkeuring
is verleend. Na een toelichting beslist de vergadering als volgt:

Het bestuur krijgt het mandaat bij achterstand in betaling en bij incassoprocedures gerechtelijke
stappen te ondernemen.
De vergadering stemt ermee in dat elke schade uitkering plaatsvindt op rekening van de vereniging.
De verzekeringsmaatschappij kan vragen om een besluit van de vergadering hierover te nemen
hetgeen mogelijk oponthoud geeft bij de uitkering van de schade.

 

4. Vaststellen van de notulen van 28 november 2017
Er zijn geen vragen naar aanleiding van of opmerkingen over de notulen. De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld.
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5. Verslag (her)verkiezing kascommissie
De kascommissie, bestaande uit mevrouw Teske en mevrouw Vroonhof heeft de financiële stukken 2017-2018
gecontroleerd. De controle was iets anders dan voorheen omdat de stukken niet meer op papier worden
gestuurd. Alle financiële stukken en facturen zijn digitaal beschikbaar voor de controle, waarbij de
kascommissie niet meer hoeft te wachten tot de kwartaalstukken zijn afgerond. De commissie heeft verslag
uitgebracht en adviseert de vergadering de jaarstukken van 2017-2018 goed te keuren en het bestuur
décharge te verlenen.
De leden van de kascommissie worden bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Mevrouw Vroonhof biedt
aan om in het bestuur plaats te nemen. Zij treedt derhalve terug uit de kascommissie. Ter vergadering stelt
mevrouw Hoftijzer zich beschikbaar om haar te vervangen. Zij wordt bij acclamatie aangenomen.
 

6. Vaststellen financiële stukken 2017-2018
De vereniging heeft per 30 juni 2018 een vermogen van ruim EUR 300.000. Het is dus flink gegroeid ten
opzichte van vorig jaar. In de exploitatie over het boekjaar zijn met name de kosten voor dagelijks onderhoud
veel hoger dan begroot. De oorzaak hiervan is het groot aantal onderhoudswerkzaamheden dat is verricht.
Tevens zijn de kosten voor elektra ook een stuk hoger. In het voorgaand boekjaar waren de kosten juist veel
lager dan begroot in verband met een afrekening. Dat is nu weer recht getrokken. Mede hierdoor sluit de
vereniging het boekjaar 2017/2018 af met een negatief resultaat van EUR 6.513,30. Het exploitatiesaldo wordt
verrekend met de reserve.
Het bestuur maakt nog een compliment naar de eigenaren voor het betalen van de bijdrage welke vorig jaar
substantieel is verhoogd. Mede hierdoor heeft de vve een meer stabiele financiële positie.
 

7. Bespreken en besluitvorming uitvoeren van groot onderhoud
Door woonscan is een inspectie uitgevoerd en een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) opgesteld. Het plan is
in overleg met het bestuur aangepast aan de wensen en realistische verwachtingen ten aanzien van het
gebouw. Het plan laat vooralsnog nauwelijks negatieve cijfers zien in de toekomst hetgeen aangeeft dat de
vereniging financieel goed op orde is.

De vergadering gaat akkoord met onderstaande werkzaamheden en de genoemde budgetten. Dit is inclusief
BTW en kosten voor begeleiding. Er worden meerdere bedrijven aangeschreven voor offertes, waarna deze
worden voorgelegd aan het bestuur. Newomij VvE Beheer brengt hierbij een advies uit naar het bestuur.

Liften (budget EUR 35.000)
Voor de liften staan een aantal onderdelen op de planning om vervangen te worden op basis van een
onderhoudsplanning van Schindler. De onderdelen worden alleen vervangen als z e aan het einde van hun
levensduur zijn en hiertoe ook daadwerkelijk de noodzaak is.
Overigens werkt de firma Schindler niet geheel naar tevredenheid. Het bestuur is bezig om het onderhoud uit
te besteden aan Skyliften. De kosten in het opgenomen budget worden ook daarmee mogelijk lager, maar
daar is geen zekerheid over. Op termijn maakt ook Skyliften een nieuwe 0-meting en een onderhoudsplanning
voor de komende jaren. 

Dak (budget EUR 85.000,00)
Zoals in de vorige vergadering is aangekondigd zijn de daken aan vervanging toe. Er zat vocht onder de
daken. Met een dakspecialist zijn de daken geïnspecteerd en is geconstateerd dat de bedekking vrij dun is.
Ook zijn de opstaande randen in slechte staat. Het lood op de dakranden wordt hoger zodat er goede isolatie
kan worden toegepast met een isolatiewaarde welke voldoet aan de huidige maatstaven. Gelukkig kunnen de
werkzaamheden aan de daken gefaseerd worden uitgevoerd. Dat houdt in dat elk jaar, twee daken worden
aangepakt. Het gaat hier om de platte daken waarbij tevens nieuwe isolatie wordt aangebracht ter bevordering
van het klimaat in de woningen. Het bedrag waarvoor goedkeuring wordt gevraagd is dus voor alleen twee
daken. In de komende jaren wordt een soortgelijke goedkeuring gevraagd voor de overige daken.
Het is nog niet bekend welke daken voor het eerst worden gedaan. Er wordt gekeken naar de huidige kwaliteit
van de daken om dit te bepalen. Wel wordt gekeken naar mogelijk andere onderwerpen ter verduurzaming van
het gebouw zoals zonnepanelen. Bij het samenvoegen van werkzaamheden is er wellicht de mogelijkheid om
subsidie te verkrijgen.

Schuine daken (budget EUR 105.000)
Ook de schuine daken  (allemaal) zijn aan vervanging toe. De bedekking bestaat nu uit bitumen singels, deze
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verweren en trekken krom. Er is gekeken voor meer duurzaam materiaal (leistenen) zodat in de toekomst
minder onderhoud nodig is. Leisteen gaat langer mee en geeft het gebouw een meer exclusieve uitstraling.
Tevens worden ook deze daken voorzien van isolatie. Dit is nog niet in het budget opgenomen.

Verduurzaming
De werkzaamheden aan het dak, mogelijk zonnepanelen, isoleren van het gebouw; Er zijn tal van
mogelijkheden om het gebouw te verduurzamen. Ter ondersteuning aan het bestuur wordt een commissie
opgericht om zich te verdiepen in de mogelijkheden voor de vereniging. De heren Wim van Zalk, Jeffrey
Heuveling en Robert Laan stellen zich beschikbaar om zitting te nemen in deze commissie. De uitkomsten van
nader onderzoek kunnen er toe leiden dat de werkzaamheden aan het dak worden uitgesteld naar
bijvoorbeeld 2020. Indien van toepassing worden de leden nader geïnformeerd.
 

8. Vaststellen begroting 2018-2019
De begroting is opgesteld op basis van de uitgaven van afgelopen jaar, de jaarlijkse indexering van diverse
kosten en de bedragen voor zover reeds bekend in het lopende boekjaar. Zodoende zijn de kosten voor
onderhoud verhoogd en is het dankzij de bijdrageverhoging van vorig jaar ook mogelijk om de jaarlijkse
reservering verder te verhogen. De vergadering gaat akkoord met de begroting en het ongewijzigd laten van
de maandelijkse bijdrage.
 

9. Bestuursverkiezing
In verband met het overlijden van de heer Klaas Maarse en het verhuizen van Ben Tegelaar is het bestuur
zoekende naar versterking. Twee leden hebben zich hiervoor aangemeld en worden bij acclamatie verkozen
tot bestuursleden. Het zijn de dames Ina Copier en Nettie Vroonhof. De bezetting van het bestuur komt
daarmee op vier personen.
 

10. Rondvraag en sluiting
De entrees zijn sterk verouderd. Dit is een terugkerend onderwerp dat ook op de agenda staat van het
bestuur. Vooralsnog is het echter niet strikt noodzakelijk om de entrees op te knappen, maar wel
wenselijk. Omdat de financiële middelen op dit moment niet toereikend zijn, wordt daar nu nog geen
plan voor gemaakt. Wellicht volgend jaar als er meer duidelijkheid is over de uitgaven voor de daken.
De ventilatieroosters in de ramen zijn voor rekening van de vereniging. Storingen kunt u melden bij
vveonderhoud@newomij.nl
Er wordt voorgesteld om een AED met een buurtfunctie aan te schaffen. Deze komt buiten te hangen
in een kast met een pincode. De code wordt met alle bewoners gedeeld. Ook wordt de pincode
vrijgegeven als men 112 belt. Ook de bewoners uit de directe omgeving worden betrokken bij dit plan
en bij de financiering hiervan. Er wordt afgesproken dat naast de inleg van de omwonenden, de
vereniging het resterende gedeelte betaald namens alle eigenaren wordt verzameld. De kosten (via de
hartstichting) zijn totaal EUR 1.629,00 inclusief 5 jaar garantie en onderhoud.
Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden bij het bestuur. En er wordt een initiatief genomen voor
een nieuwjaarsborrel.
De plantenbakken en de fietsstalling bij portiek 4/5 worden aangepakt. Het lijkt goed als bewoners van
het betreffende portiek hierin participeren. Ook hiervoor kunt u zich melden bij het bestuur.
Het waarborgen van de brandveiligheid in de trappenhuizen is lastig. De trappenhuizen zijn gelukkig
niet brandgevaarlijk, maar het is veel beter om de eigen woning te voorzien van rookmelders en
aanverwanten.
Het vervangen van asbestplaten is opgenomen in de MJOP en wordt op termijn aan de vergadering
voorgelegd
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Besluitenlijst
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Mandaat bestuur3.
3.1 Het bestuur krijgt mandaat voor beide gedane voorstellen.

Vaststellen van de notulen van 28 november 20174.
4.1 De notulen worden met unanieme stemming vastgesteld.

Vaststellen financiële stukken 2017-20186.
6.1 De vergadering gaat akkoord met de jaarstukken en het verrekenen van het exploitatiesaldo.

Bespreken en besluitvorming uitvoeren van groot onderhoud7.
7.1 De vergadering gaat akkoord met de volgende werkzaamheden:

vervangen onderdelen liften
vervangen dakbedekking, dakopstanden en isoleren platte daken
vervangen en isoleren schuine daken

Vaststellen begroting 2018-20198.
8.1 De vergadering gaat akkoord met de begroting en het ongewijzigd laten van de bijdrage.

Bestuursverkiezing9.
9.1 De vergadering gaat akkoord met de nieuwe samenstelling van het bestuur.

Rondvraag en sluiting10.
10.1 De vergadering gaat akkoord met de aanschaf van een AED.
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