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Vereniging van Eigenaars Rijnlandflat

Rijnlandflat - Bachstraat 4  -  2324 GL Leiden  - KvK 62153749 -  rijnlandflat@outlook.com 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 mei 2019   
tijd: 19:30 uur

locatie: gebouw van Handbalvereniging Saturnus, Montgomerystraat 51

Notulist: Mark van Dissel 

aanwezig:

Hugo Went, adminsitratiekantoor Went (4a)

Anneke de Ruiter (150)

Ron van der Blom (244)

Ron Peters (8)

mw M.E Adriaanse (92)

mw H.S.T. Tjon (108)

dhr S.A. Goede (108)

R.E. Hensing (88+a)

Nel Vermeulen, Versa BV (238)

Rob Molenkamp (82)

H. van Velzen (164)

Jan Langeveld (40)

Marizio Moreschi (250)

Robert Verbout en Alette Rolleman (26)

machtigingen van:

D.R. Feijen (138)

M.A. Janson (42)

afwezig met kennisgeving:

Carla Perizonius (14)

Piet Krook (110)

G.D. Verhoog (78, 80)

Erwin Steijaert (20)

agendapunt 1: Opening (19:33)

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en doet een voorstelronde.

Jaap Moggré (voorzitter)

Harry Wesselman (penningmeester)

afwezig met kennisgeving: Daniel de Vogel

agendapunt 2: Notulen ALV 16 april 2018

Pagina 6: VVE akkoord � moet zijn: Algemene Ledenvergadering is akkoord. VVE moet veranderen in

ALV in de documenten. 

Aangepaste notulen moeten rond worden gestuurd. Taxateurs en makelaars willen ook graag de 

goedgekeurde, aangepaste notulen zien. 

Alleen met voornamen werken is niet juist: minstens volledige naam benoemen. 

Agendapunt 3: Notulen Ledenvergadering 9 oktober 2018
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De eerder vermelde datum van 10 oktober is niet juist. Het moet 9 oktober zijn

In de notulen stonden veel taalfouten. Mevrouw Adriaanse biedt aan om ze aan te passen. 

Agendapunt 4: Financiën (jaarrapport 2018)

Hugo Went licht het verslag toe. Vorig jaar was een bijzonder financieel jaar. Er was begroot dat er 

een fors tekort zou zijn en dat is zo gebleken. Dit kwam o.a. door het schilderwerk dat veel duurder 

was dan begroot. Hierdoor is de reserve van het eigen vermogen flink geslonken. Het is niet erg dat 

het zo gezakt is, maar dat moet niet elk jaar gebeuren. Van belang is dat het vermogen groot genoeg 

is om de komende tien jaar het gebouw te kunnen onderhouden. 

2019 is een stil jaar. Er staan geen grote zaken op de financiële planning, waardoor dit jaar het 

vermogen kans krijgt om toe te nemen. Mede door de verkoop van de logeerkamer gaat dit ook 

omhoog. Op dit moment kan het minimum van 75.000 euro per jaar worden opgebracht voor 

onderhoud. 

Mevrouw Adriaanse merkt op dat het belangrijk is om het meerjarenonderhoudsplan in de gaten te 

houden. Als dat verantwoord kan worden, is het in orde. 

Er wordt gediscussieerd over de balans en de begroting en de manier om die in te vullen. Hier komt 

geen duidelijke conclusie uit voort, maar er wordt niet besloten om de werkwijze te veranderen.

Mevrouw Vermeulen vraagt of er geen voorziening kan worden getroffen zodat de kosten jaarlijks 

hetzelfde zullen zijn. Het antwoord hierop luidt: Dat is niet mogelijk en het wordt onoverzichtelijk.

Harry Wesselman stelt een vraag over de bedragen van de warmtemeting. Als opbrengsten staat 

€41.000 voorschot warmtemeter als negatief bedrag. Daarnaast stat er ook een negatief bedrag van  

€27.000 in de kosten.

Hugo Went legt uit dat het negatieve bedrag van €41.000 het totaal is van voorschotten die de 

eigenaren met de servicekosten betalen. Daar tegenover staat een negatieve kostenpost voor 

verwarmingskosten van hetzelfde bedrag. Dat zijn verwarmingskosten die door de VVE zijn betaald 

en die worden hiermee gecompenseerd door de betaalde voorschotten. Deze twee posten vallen in 

de begroting tegen elkaar weg en zijn dus kosten-neutraal voor de VVE. Het bedrag van € -27.000  

zijn de verwachte kosten die uitstijgen boven de begrote inkomsten uit de voorschotten.

Ron Peters merkt op: Ik betaal meer verwarmingskosten voor warmte van de gangen (algemene 

ruimtes) dan voor mijn eigen woning. Hoe kan dat? Antwoord:  Het bedrag aan algemene kosten 

voor de verwarming is nou eenmaal vrij hoog. Daarin zitten ook de verwarmingskosten van de 

woning van de huismeester. De radiatoren in de openbare ruimte zijn tegenwoordig uit. 

Mw Adriaanse: Ik ben benieuwd of de stookkosten omlaag gaan door de nieuwe leverancier.

Harry Wesselman antwoordt dat Techem alleen de warmtemeting verzorgt. Techem is goedkoper 

dan Ista, maar die besparing is niet groot op het totale bedrag van de verwarmingskosten. 

Ron Peters: Ik verbaas me erover hoe warm de pijpen zijn, zelfs met warm weer. Mijn badkamer 

wordt daardoor verschrikkelijk heet.

Antwoord: De woningen boven krijgen warmte van onderaf, dus dat kan inderdaad. 

Opmerking vanuit het bestuur: Eigenlijk ontkracht u uw eigen verhaal omdat u dan wel gebruik 

maakt van de warmte. Peters: Ja, maar ik stook niet. 

Mevrouw Adriaanse: De warmtemeting was altijd zeer ondoorzichtig. Ik had altijd kosten terwijl ik 

niet stookte. Ik hoop dat dit voorbij is met de nieuwe meters. 

Agendapunt 5: Verslag van de voorzitter

riolering

De renovatie van de standleidingen is nog niet helemaal klaar. In juni worden de voetbochten van de 

toiletten op de eerste etage gedaan.   

Peters: ik wil wel ruim van tevoren weten wanneer dit wordt gedaan in verband met het vrij vragen 

van werk. De voorzitter zegt dat hij hier heel binnenkort bericht over krijgt. Je kunt zelf ook contact 

opnemen met VSR.

Mevrouw Adriaansen: Is de horizontale rioleringspijp  al vervangen? 
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De voorzitter antwoordt dat dit nog niet is gebeurd. Er is nog maar een offerte binnen. Vervanging is 

overigens niet urgent. De pijp begon te lekken toen die een keer helemaal vol stond, maar zolang dat

niet gebeurt, is er niets aan de hand.  

Robert Verbout: gaat het werk aan de toiletafvoer de bewoners geld kosten? Ik heb net het toilet 

helemaal vervangen en we gaan binnenkort verhuizen. De voorzitter antwoordt dat VSR in principe 

ook kosten van breekwerk voor zijn rekening neemt.

schilderwerk

Het bestuur is erg tevreden over het resultaat van het schilderwerk. Het ziet er weer heel netjes uit 

en er zijn veel positieve reacties van bewoners gekomen. Het werk is nog niet helemaal af, er moeten

nog een paar kleine dingen worden gedaan op het dak.

Gangvloeren 

Dit was een relatief kleine klus, die snel gerealiseerd is, maar wel belangrijk was. De vloer is in de was

gezet en iedereen is  tevreden over het resultaat. 

Waterleidingen

Beneden in de kelder zijn twee pompen vervangen, omdat ze aan het einde van hun levensduur 

waren.

De hoofdkranen in de gangen zijn ook vervangen omdat ze slecht waren. 

Wartmemeters

De overstap naar Techem is gerealiseerd. We hopen op iets meer service. Techem is ook iets 

goodkoper, maar dat zal niet veel verschil gaan maken in de begroting.

MJOP

Er moet een nieuwe MJOP komen. Hier wordt nog aan gewerkt. Voorafgaand moet er een 

bouwkundig rapport worden gemaakt. Het blijkt moeilijk te zijn om daarvoor een goede partij te 

vinden. Het is wel de bedoeling dat er volgend jaar een nieuw MJOP ligt. 

BBQ – Nieuwjaarsborrel:

Deze twee activiteiten willen we behouden voor versterking van het onderling contact.

Verduurzaming gebouw

Dit is nog niet van de grond gekomen. Het is moeilijk vanwege het oude gebouw. Warmtepompen 

zijn niet geschikt  voor een oud gebouw als dit. Misschien kunnen we in de toekomst wel 

overstappen op stadsverwarming. Andere dingen op het gebied van duurzaamheid kunnen wel zoals:

betere isolatie van de panelen onder de ramen. Daar was een technische commissie voor, maar die is

op het moment te klein. Een optie is ook zonnepanelen voor verduurzaming. 

Meneer Peters biedt zich aan voor de technische commissie.

Mevrouw Adriaanse: de kascommissie heeft een paar voorstellen gedaan. Belangrijk is ook om te 

kijken waar subsidie op kan worden gekregen en daar moet dan snel op worden gereageerd. 

Huismeester

Het bestuur is tevreden over Victor. Tot voor kort nam hij pakketjes aan voor bewoners die niet thuis 

waren, maar dat is uit de hand gelopen. Er werd teveel bezorgd bij Victor. Bezorgers , maar ook 

bewoners begonnen er misbruik van te maken dat Victor de pakketjes wel kon aannnemen. Daarom 

is hij ermee gestopt.

Mevrouw Adriaansen: Wordt dat op deze manier bekend gemaakt? 

Antwoord vanuit het bestuur: Ja dat wordt op deze manier bekend gemaakt. 

Logeerkamer
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De logeerkamer is verkocht. Dit was de laatste logeerkamer die nog eigendom was van de VvE. Er 

waren er nog twee in de verkoop, die geen eigendom waren van de VvE. Die zijn ook verkocht. 

Mevrouw Adriaanse: ik heb het volgende niet begrepen: De logeerkamers konden ook verkocht 

worden aan niet-bewoners. Je mag ze niet als woning gebruiken, maar wat moet je er dan mee? 

Antwoord vanuit het bestuur: Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als kantoorruimte.  

Containerruimte

De ruimte voor de afvalcontainers is voorzien van een chip-slot. Dit heeft even geduurd. De reden 

was dat het installatiebedrijf dit niet zo snel kon realiseren. Het systeem werkt nu en het 

functioneert uitstekend.

De stortkokers zijn intact gehouden naar aanleiding van de vorige vergadering. Er zijn klachten dat ze 

wel eens verstopt raken, maar dat is incidenteel. 

Bestuursleden: 

Daniël de Vogel is niet aanwezig. Hij treedt af vanwege verhuizing. Er zijn twee nieuwe kandidaten: 

Rob Molenkamp en Ronny van de Blom. Niemand van de vergadering heeft bezwaar tegen deze 

kandidaten en daarmee zijn ze benoemd als bestuurslid.

Mevrouw Adriaanse vraagt hoe het zit met de functieverdeling. De voorzitter antwoordt dat Harry 

Wesselman aanblijft als penningmeester en dat hij zelf voorzitter blijft. Er is niemand die de functie 

van secretaris heeft. Dit werk wordt over de bestuursleden verdeeld. 

De website 

Er is een nieuwe website met o.a. informatie over het gebouw. Uit het archief is wat informatie 

toegevoegd over de historie van het gebouw. De site is nog niet online omdat de inlogcodes nog niet 

beschikbaar zijn. De bedoeling is om hem binnen enkele weken online te krijgen. 

Agendapunt 6: Verslag van de penningmeester

De grote kosten van afgelopen jaar zijn al een paar keer genoemd. Een paar dingen die opvielen 

waren: 

Het watergebruik: Er is 25.000 euro begroot en het bedrag is de helft minder geworden. 

De dakbedekking: daarvoor is 13.000 euro begroot maar de werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. Een

deel van deze begroting is ook voor de balkons. In het verre verleden (jaren 80) zijn daar grote 

reparatiekosten aan geweest. Er zijn nog geen berichten geweest over problemen met de balkons.

Opmerking vanuit het bestuur: Begin dit jaar is er een inspectie geweest aan het dak, er moeten 

dingen gebeuren, zoals het voegwerk van de dakopbouw en er moet volgens wettelijk vooraschrift 

een valbeveiliging op het dak geplaatst worden. Medewerkers moeten zich kunnen bevestigen aan 

bijvoorbeeld een staaldraad. Ron Peters: Dat mag niet aan de pijpen, die dienen alleen om bij brand 

of calamiteiten op een veilige manier naar de brandtrap te kunnen lopen. Zo'n valbeveiliging mag 

ook niet aan een schoorsteen worden bevestigd. 

Verder zijn er geen grote verschillen in de begroting. Vragen hierover? Niemand heeft vragen. 

Agendapunt 7: Verslag van de kascontrolecommissie

De kascommissie bestaat uit Erwin Steyart en Rob Molenkamp. Alleen Rob is aanwezig. Erwin is 

verhinderd.  

De penningmeester geeft een korte toelichting op het rapport. Naar aanleiding van opmerkingen van

de kascontrolecommissie van vorig jaar is er nu een systeem ingevoerd van elektronische 

ondertekening van de facturen.

Net als vorig jaar is er een opmerking gemaakt over de reserves. Het bedrag van enkele tonnen staat 

staat bij één bank. Vanwege het depositogarantiestelsel moet dat over meerdere banken worden 

verdeeld. De penningmeester is daarmee   bezig.  

Mevrouw Adriaanse merkt op dat de mensen van de kascommissie zelf moeten gaan zoeken naar 

mensen die de commissie willen versterken, want met een algemene oproep zal het niet lukken. 
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Rob kan niet  in de kascommissie blijven, omdat hij toetreedt tot het bestuur. De verwachting is dat 

Erwin blijft. 

Een reden om niet overhaastig te zijn op het gebied van verduurzaming is dat de technische 

ontwikkelingen hard gaan. Mevrouw Janson adviseert om dit wel in de gaten te houden en je erop 

voor te bereiden, want dan kun je er makkelijker op inspringen als de tijd er rijp voor is.  

Agendapunt 8: Decharge van de penningmeester

De penningmeester is bij deze gedechargeerd. 

Agendapunt 9: Bestuurssamenstelling

Dit punt is al behandeld bij het verslag van de voorzitter.

Agendapunt 10: Rondvraag

Ron Peters merkt op dat er gekeken moet worden naar de staat van onderhoud van de balkons. Ze 

zijn afgedekt met bitumen. De tegels liggen daar bovenop. Er groeit gras op de balkons. Hij vraagt 

zich af of de glazenwasser dat kan verwijderen. Hij zou het liefste de dakbedekking willen vervangen 

en de balkonplaten tegen het balkon willen monteren in plaats van op de rand. De balkonplaten 

bevatten asbest. Die zou je dan meteen kunnen vervangen. 

De voorzitter antwoordt dat het bouwkundig rapport meer duidelijkheid zal geven over wat er met 

de balkons moet gebeuren. 

Veiligheid is echt belangrijk. De nooddeur op de eerste etage staat soms open doordat mensen van 

de eerste verdieping de brandtrappen gebruiken om naar buiten te gaan. Er moet gekeken worden of

dit ondervangen kan worden met een deurdranger. 

agendapunt 11: Sluiting (20:39)

Mevrouw Adriaanse dankt het bestuur voor het goede werk van afgelopen jaar. De zaal 

appaudisseert. De voorzitter sluit de vergadering.

5


