
Vereniging van Eigenaars Rijnlandflat

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

Notulen Algemene Ledenvergadering 9 oktober 2018
locatie: De Parelvissers, Bizetpad 8, Leiden

aanwezig:

M. Vermont (48)

L. van Hulsen (96)

B. van Hulsen (96)

C. Tiescheffer (18)

A. Huschka (64, 76)

A.C. den Edel (38, 74a)

J. Langeveld (40)

P. Krook (110)

Rob Molenkamp (82)

Anneke de Ruiter (150)

Tineke Tjon (108)

Denny van Hoof (86)

Timmerman (172+a)

P. Shawket (190, 144)

F. Meints (220)

H. van Velzen (164)

Ronnie van de Blom (244)

Jan van der Heijden (152)

Marijke Janson (42)

Victor Boutier (2)

Hugo went (4a)

Aanwezig namens het bestuur:

Jaap Moggré

Daniel de Vogel

Harry Wesselman

Maxime Karman

Jaap opent de vergadering om 20:00 uur.

Vergelijking aanbieders warmtemeting Techem en Ista

Er kan gekozen worden tussen twee partijen. Het bestuur heeft bij beide partijen een offerte 

opgevraagd. Beide partijen bieden de mogelijkheid om de meters aan te schaffen in plaats van te 

leasen. De kosten van aanschaf worden op een termijn van 10 jaar terugverdiend. Per saldo zijn we 

dan voordeliger uit. 

Toelichting Harry:

Het contract van Ista loopt af. Ista heeft aangegeven dat de meters vervangen moeten worden. Dit is 

het moment om te vergelijken met een andere partij.

We hebben gekeken naar een lease-constructie, service + bijdrage per warmtemeter:

Ista: € 7.500 . Techem: € 5.600 . Techem is met de lease-contracten goedkoper. 



Besluit je om te kopen, dan koop je de meters + service om de meters te verzorgen. 

Kosten meters Ista: € 13.500,00 

Kosten meters Techem: € 14.700,00 

Maar de kosten van de service bij Techem is lager, namelijk: € 3.475,-  per jaar. De meters hebben 

een levensduur van 10 jaar. 

De totale kosten voor 10 jaar zullen bij Ista € 72.000,-  zijn en bij Techem € 52.000,- . 

Techem hebben we nog nooit gehad als leverancier, maar onze indruk is dat Techem een goede 

service biedt. We zijn niet tevreden over de service van Ista. 

Zowel Ista als Techem bieden een gebruikersportaal. Bij Techem kun je zelfs van dag tot dag je 

meterstand bijhouden. Zo kun je bekijken of het klopt. Met de service van Techem zijn we een stuk 

goedkoper uit. Het bestuur adviseert de koopoptie en te kiezen voor Techem. 

Vraag vanuit de ALV: 

Is er onderhandeld met Ista en Techem over de prijs?

Antwoord van het bestuur: we hebben aangegeven dat we met andere partijen bezig zijn. Naar 

aanleiding van de offertes hebben we nog wat vragen aan beide partijen. Maar we gaan nog om de 

tafel met de gekozen partij.

Opmerking vanuit de ALV: 

Er zijn veel klachten over de service etc. van Techem. 

Het bestuur zal referenties van andere verenigingen nagaan en checken wat hun ervaring met 

Techem is. 

Vraag vanuit de ALV:

Werkt Techem ook met correctiefactoren zoals Ista dat doet, zoals de locatie van de appartementen?

Hoe wordt dit verrekend bij Techem?

Bestuur: Daar moeten we voor om de tafel. Techem moet hierover adviseren. 

De vraag is namelijk of Ista wel eerlijk is geweest, er zijn vaak rekeningen verstuurd die niet kunnen 

kloppen. 

Vraag vanuit de ALV: 

Hoe zit het met de afkoop van de meters? Het bestuur moet goed bekijken wat er gebeurt als je over 

een jaar stopt. Daar kun je vaak een percentage voor meenemen in de cbs-index. Dat moet goed in 

het contract vastgelegd worden. Het bestuur gaat dit oppakken met Techem.

Vraag vanuit de ALV:

Er wordt gekozen voor een koopoptie. Is dat ook meegenomen in de MJOP? 

Bestuur: Nee, daarom wordt het voorgelegd aan de ALV. Het past binnen de reserves en het wordt 

ingepast in een nieuw MJOP. 

Het MJOP wordt herzien omdat de kosten van VSR hoger waren dan voorzien en ook het 

schilderwerk duurder is uitgepakt. De kosten op termijn voor een koopcontract zijn lager. 

De reserves zijn zodanig dat een investering van 14 a 15 duizend euro geen probleem is. 

Vraag vanuit de ALV:

Zitten er grote verschillen tussen de verwachte levensduur, garantie etc. 

Antwoord bestuur: De meters zijn vergelijkbaar. Het grote verschil is dat de nieuwe meters door 

Techem dagelijks worden uitgelezen. Ista doet dit wekelijks. Dagelijks is specifieker. 

Opmerking vanuit de ALV: 

Er moet helderheid komen over de afkoopregeling. Het bestuur belooft dit mee te nemen in de 

onderhandeling met Techem.



Stemmen

Jaap Moggré: is de ALV het ermee eens dat we kiezen voor een koopconstructie en dat we 

overstappen naar Techem?

De meerderheid is voor. Dus de ALV stemt ermee in. 

Schilderwerk

Labrujère is bijna klaar. Nu is er een extra offerte gekomen om de dakopbouw ook te schilderen. 

Vraag uit de ALV: 

Er zijn foto’s die laten zien dat het schilderwerk niet goed is gedaan. Het raam gaat niet open doordat

er dikke druppels tussen zitten. 

Antwoord bestuur: graag de klachten naar rijnlandflat@outlook.com. Het bestuur neemt het op met 

Labrujère.

Opmerking van Jan Langeveld:         

Ik heb grote bobbels op mijn balkonplaten.

Antwoord Jaap: met de schilders hebben we bekeken hoe dat komt, hier is jammergenoeg weinig 

aan te doen. Dit ligt aan het materiaal. 

Het bestuur heeft i.v.m. noodzakelijk onderhoud akkoord gegeven om de dakopbouw te schilderen. 

Schilderen van de pui van de ontmoetingsruimte

Het bestuur heeft geen opdracht gegeven om de platen in de pui van de ontmoetingsruimte te 

schilderen, dit omdat ze van een onderhoudsvrij materiaal zijn. Diverse bewoners hebben 

aangegeven dat ze het kleurverschil niet mooi vinden. Technisch is dit nog goed, alleen door de zon is

de kleur verbleekt. Vraag is: wat vindt de ALV? Moet dit meegeschilderd worden, ook al is het 

materiaal dat je niet hoeft te bewerken. Is het zo belangrijk om dit ook te laten schilderen? Het enige

is dat er kleurverschil is, verder is het duurzaam materiaal dat niet geschilderd hoeft te worden. 

Als je dit eenmalig doet moet je het blijven doen, want dan is het niet meer onderhoudsvrij. 

Niemand is er voor om de pui van de ontmoetingsruimten ook te schilderen. Dit wordt dan ook niet 

gedaan. 

Afsluiten van de stortkokers

De stortkokers zitten regelmatig verstopt omdat er te grote zakken doorheen worden gepropt. Veel 

mensen willen grote zakken gebruiken. Deze worden in de containers in de fietsenstalling gegooid. 

Ieder weekend zit deze bak bomvol. 

Plan: 

Punt 1. We willen de containerruimte toegankelijk maken voor alle bewoners. Er komt een 

elektronisch slot op waardoor je er met je druppel in kunt. Dan verdwijnt de container uit de 

fietsenstalling en wordt al het afval in de containerruimte verzameld. 

Punt 2. Stortkokers afsluiten omdat er een goede voorziening beneden is. 

Bezwaar vanuit de ALV:

Jaren geleden was dit probleem er niet, waarom nu ineens wel?

Antwoord bestuur: het gedrag van de mensen is veranderd. 

Ondergrondse containers op straat:

We hebben een eigen systeem, dus de gemeente heeft ons geen ondergrondse container gegeven. 

Als we dat wel willen kost dat ca € 30.000,-. 



Bezwaar vanuit VVE: 

Je gooit nu makkelijk je zak in de stortkoker, waarom moet iedereen naar beneden lopen omdat niet 

iedereen daar goed mee om kan gaan? Waarom moet iedereen lijden om een paar mensen die er 

niet goed mee omgaan?

Als je een grote container neerzet, lok je juist uit dat iedereen grote zakken gaat gebruiken of ander 

afval zal dumpen, dat daar niet thuis hoort. 

Vraag:

Heb je dan geen recht op een ondergrondse container, als bewoner van de flat betaal je net zo veel 

belasting als anderen. Dus waarom hebben wij geen recht op een ondergrondse container?

Antwoord bestuur: we hebben dit al een keer onderzocht, maar als VVE moet je zelf voor deze 

voorziening zorgen.  

Mogelijkheid:

We kunnen eerst aankijken hoe het loopt als we de stortkokers open houden en tegelijkertijd de 

container ruimte openen. We zien dit een jaar aan en dan kunnen we altijd nog beslissen om de 

stortkokers te sluiten. 

Jaap:

Wie is er voor om de containerruimte openbaar te maken in plaats van een container in de 

fietsenstalling te zetten?

VVE stemt: Er is niet gestemd, het bestuur bekijkt eerst of we toch in aanmerking komen voor een 

ondergrondse container. Daarna zullen we kijken of we de containerruimte openbaar kunnen maken.

Opmerking vanuit de VVE: 

€ 4.500,- is erg duur voor een mechanische deur + chipkaartlezer. Het bestuur zal een tweede offerte

aanvragen. 

Een optie zou nog kunnen zijn om de stortkoker van verdieping 1 t/m 5 te sluiten. Voor de hogere 

verdiepingen blijft het open. 

Schoonmaken van de vloeren

We hebben een brief gekregen van iemand die vindt dat de vloeren te vies zijn. Het bestuur vindt dat

het gebouw er acceptabel en goed uitziet. Als er klachten zijn, dan ontvangt het bestuur graag een 

ondertekende brief en/of e-mail. Aan zo’n anonieme brief hebben we niet veel als bestuur. 

Onderhoud van de vloeren

Het is al lang geleden dat de gangvloeren in de was zijn gezet en het is hoognodig dat dit weer een 

keer gedaan wordt. Dit moet uitbesteed worden. We nemen de goedkoopste aanbieder die dit kan 

doen. 

Mededeling standleidingen

Het werk is bijna afgerond, maar VSR is één onderdeel vergeten:  de toiletten op de eerste etage. 

VSR heeft toegezegd dat dit alsnog zal gebeuren. We weten nog niet precies wanneer. Maar 

iedereen weet nu dat VSR nog een keer terug komt. 

Verkoop logeerkamer nummer 60A

Het gebouw had oorspronkelijk 18 logeerkamers. Die zijn op een na allemaal verkocht. één 

logeerkamer wordt af en toe nog verhuurd. Hier verdient de flat vrijwel niets aan. We zouden de 

logeerkamer kunnen verkopen. Dit is het voorstel. 

De ALV vindt dit prima. 



Vraag vanuit de ALV: 

Wat kost zo’n kamer qua huur per maand.

Antwoord bestuur: 15,00 euro per nacht. 

Vraag vanuit de ALV: 

Wat kost het als ik de kamer een paar jaar huur als kantoorruimte. 

Hugo Went: in het verleden werd hier € 250,- per maand voor gerekend. 

Er zijn vragen geweest wat betreft de prijs. Het bestuur is van mening dat hij verkocht moet worden 

via een makelaar. 

opmerking vanuit de ALV: 

Extern mag de kamer niet verkocht worden. 

Jaap antwoordt dat dit wel mag. 

Ook een opmerking is dat we hem eerst aan de leden moeten aanbieden. Als er geen gegadigden 

zijn, kunnen we hem extern nog verkopen.

Bestuur: Als je hem eerst aanbiedt aan de leden, krijg je er minder voor dan als je hem op de vrije 

markt aanbiedt. Het bestuur laat de logeerkamer taxeren door een onafhankelijke taxateur. 

De ALV stemt voor verkoop. Het bestuur laat de kamer taxeren. 

Opmerking vanuit de ALV:

Als hij verkocht wordt,  is €10,- servicekosten toch te laag?

Hugo Went:

Dit is ooit vastgesteld omdat logeerkamers alleen door bewoners werden gebruikt. Toen de statuten 

werden opgesteld, zijn deze servicekosten vastgesteld en daarin opgenomen. 

Je komt in een financiële molen terecht als VVE. Hier is niks aan te doen omdat we alle logeerkamers 

gelijk moeten trekken. Je kunt bij de huidige eigenaren niet ineens de prijs omhoog gooien. 

Nieuwe kascommissie

Een lid heeft zich zonder reden teruggetrokken. Wie wil er bij de kascommissie?

Niemand stelt zich voor. 

Nieuwe technische commissie leden

Er is gekeken naar de mogelijkheid om de CV-ketels te vervangen door een warmtepomp. Dit is niet 

haalbaar gebleken. Het is wel raadzaam dat gezocht wordt naar andere manieren om het gebouw te 

verzuurzamen. Daarom zoeken we nieuwe leden voor de technische commissie. 

Bert van Hulsen meldt zich aan.

Rondvraag

Worden de liften binnenkort geschilderd? 

Bestuur: Het bestuur gaat hiernaar kijken. Dit staat niet op de planning.  

Een bewoner heeft heel veel last van duiven. Hij kan zijn balkon niet schoon houden. Hij heeft een 

paar keer aan het bestuur gevraagd om hier wat aan te doen. Het ziet er echt niet uit. Wat kan 

hieraan gedaan worden?

Jaap vraagt of meneer al gaas heeft aangebracht. 

Dit heeft meneer gedaan maar hij moest het weg halen vanwege het schilderwerk. 

Meneer merkt op dat hij bij huismeester Kees geen last van duiven had. 

Bestuur: We zullen meedenken over hoe dit opgelost kan worden. 



Opmerking vanuit de ALV: Bekijk bij de directe buren hoe zij dat oplossen, vraag het aan elkaar.

Daniel: wat wij als bestuur al hebben opgelost is om de deur bij het dakterras van een dranger te 

voorzien. Er was hier veel overlast van duiven. Dit is openbare ruimte, dus een taak van het bestuur.

Het probleem met de balkons kunnen wij als bestuur niet oplossen. 

Vraag van meneer:  Het is voor zoveel geld keurig netjes geschilderd. Nu zit het helemaal onder, dat 

is echt zonde, wat kunnen we eraan doen?

Het bestuur heeft hier nu geen oplossing voor.

Graag hoort het bestuur hulp en tips vanuit de ALV.

Victor: Een lat met scherpe puntjes neerleggen is een mogelijkheid. Het bestuur zal bij dit bekijken 

voor de loopranden. 

Klachten

Kom bij Daniel langs of stuur een mail naar rijnlandflat@outlook.com. Dan loopt Daniel mee of 

komen we kijken wat er aan de hand is en denken wij mee. 

Jaap sluit de vergadering om 21:20 


