
 

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Beethovenlaan II te Leidschendam 
Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 24 mei 2018. 

Locatie: Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6 te LEIDSCHENDAM 

 
1. Opening, vaststellen agenda en aantal aanwezige stemmen. 

De heer P. Simonis, NAVB Vastgoed Management B.V (bestuurder) opent de vergadering om 19:30 
uur met een woord van welkom aan de aanwezigen. In het bijzonder heet hij de de nieuwe bewoners 
van appartement 40 welkom. 
 
Vastgesteld wordt dat er 15 van de 24 stemgerechtigden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. 
Derhalve is rechtsgeldige besluitvorming mogelijk. 
 

2. Benoeming voorzitter van de vergadering. 
De heer Smit stelt voor de vergadering te willen voorzitten, waarmee de vergadering akkoord gaat. De 
heer Smit bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen.   
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Mededelingen 
De heer Simonis deelt mee dat de heer Kiesenberg (de vorige eigenaar van NAVB) recent is 
overleden. De heer Smit stelt voor een kaartje namens de VvE aan de nabestaanden te sturen. 
 
De heer Simonis vraagt toestemming om in het vervolg vergaderstukken per email aan de leden te 
mogen sturen. De leden stemmen hier mee in. Leden die de stukken per post willen blijven ontvangen 
kunnen dit aangeven. 
 
Gevraagd wordt om bij calamiteiten en storingen die het gehele complex of portiek aangaan alle 
betreffende leden te informeren. 
 

4. Goedkeuring notulen 28 april 2016.  
De voorzitter neemt de notulen pagina voor pagina door. De notulen worden verder zonder op- of 
aanmerkingen door de vergadering unaniem goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de notulen merkt mevrouw Korving op dat haar balkonvloer door Verschoor nog 
niet hersteld is. De heer Simonis zal Verschoor verzoeken dit alsnog te doen. De eigenaren van de 
appartementen 20,40,44 en 55 hebben problemen op de balkons (vloer, schrobrand, plafond). De 
heer Simonis zal hier een firma voor inschakelen. 
 

5. Verslag kascommissie over financiële stukken 2017 en benoeming kascommissie 2018. 
De kascommissie bestaande uit mevrouw Verhage, de heer Donath en de heer Geldermans heeft de 
stukken gecontroleerd. De kascommissie verzoekt NAVB leden met een achterstand of degene die 
een verkeerde bijdrage betalen eerder aan te manen. De heer Simonis zegt dit toe. De kascommissie 
stelt de vergadering voor de bestuurder decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het 
boekjaar 2017. De leden van de kascommissie stellen zich herkiesbaar en worden onder applaus door 
de vergadering herbenoemd. 
 

6. Goedkeuring jaarstukken 2017. 
De heer Simonis neemt de jaarstukken door en beantwoord enige vragen hierover. Hij licht toe dat de 
op blad 3 van de jaarstukken vermelde reserve per appartement bedoeld is als informatie voor de 
leden bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting (box3).  
 
De exploitatierekening 2016 is afgesloten met een positief saldo van € 1.459,-. Dit exploitatiesaldo zal 
ten gunste van de Reserve worden gebracht. Voorts gaat de vergadering unaniem akkoord met de 
jaarstukken 2017 en volgt het advies van de kascommissie om NAVB Vastgoedmanagement B.V. 
decharge te verlenen over het boekjaar 2017 voor het gevoerde beleid. 
  

7. Goedkeuring begroting 2018. 
De begroting wordt doorgenomen. De begroting 2018 en de bijdrage 2018 wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 
 
 



8. Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). 
De heer Simonis licht dit punt toe. Hij heeft samen met de heer Van den Bogaerde een nieuwe versie 
van het MJOP gemaakt op basis van het plan van de bouwkundige. Naast een overzicht van de 
uitgaves is ook de financiering erin opgenomen. De heer Simonis neemt het plan met de leden door.  
 
Het dak is opgenomen voor 2019. Dit is in overleg gegaan met de dakfirma. Deze hebben 
aangegeven dat het dak het tot 2019 moet kunnen uithouden. In 2018 zijn extra kosten gemaakt om e 
lekkages in de bergingen op te lossen alsmede de problemen aan de riolering in de tuin. Het kan zijn 
dat door deze kosten komend jaar te weinig reserve is om het dak aan te pakken. Als dit het geval zal 
voor komend jaar een aanvullende bijdrage worden voorgesteld. Verzocht wordt om jaarlijks de 
riolering door te spuiten om zodoende problemen te voorkomen. De leden keuren het MJOP goed. 
 

9.  Besluit machtiging bestuur instellen juridische procedures. 
De voorzitter licht het punt toe en de vergadering gaat akkoord met de volgende incassoprocedure:  
“Indien een lid, na daartoe tweemaal te zijn aangemaand, niet overgaat tot betaling 
van zijn bijdrage aan de Vereniging of enig andere financiële verplichting (b.v. opgelegde boetes)  
jegens de Vereniging, wordt het bestuur, nadat de kascommissie hierin eerst is gekend, 
gevolmachtigd om namens de vergadering van eigenaren de zaak in handen te geven van een 
advocaat. Indien ook de aanschrijving van de advocaat niet tot betaling leidt, is het bestuur 
gevolmachtigd om voor verdere stappen zo nodig de bevoegde rechter in te schakelen zonder 
daarvoor eerst de vergadering te raadplegen. Alle uit deze procedures voortkomende kosten komen 
voor rekening van het lid dat nalatig is in het nakomen van zijn verplichtingen.“ 
 

10. (Her) benoeming Technische Commissie 
De heren Peters en Smit vormen de Technische Commissie. Zij zijn bereid het komend jaar aan te 
blijven. De heer Harberts van nummer 40 is bereid ook deel te nemen aan de commissie. 
 

11. Rondvraag. 

 Gevraagd wordt of het pad aan de achterzijde eigen terrein is. De heer Smit geeft aan dat het pad 
uit twee delen bestaat. Op 1 deel is een recht van overpad van toepassing. Op het andere deel 
niet. 

 Gevraagd wordt de vergadering in 2019 eerder te houden en de leden eerder van de datum op de 
hoogte te stellen. De heer Simonis geeft aan hiernaar te zullen streven maar kan geen harde 
toezegging doen. 

 Gevraagd wordt naar de kleur van de beesten in het betonwerk naast de ingangen. Bij de buren 
hebben de beesten een kleur. Bij onze VvE is het wit geschilderd zoals het overige betonwerk. De 
heer Smit geeft aan dat hier in het verleden toe besloten is. Bij een eventuele volgende 
schilderbeurt zou dit verzoek besproken kunnen worden. 

 De heer Smit vraagt de leden het geldende HR nogmaals te lezen. Hij heeft geconstateerd dat 
niet iedereen zich aan de regels houdt. 

 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen de 
vergadering om 20:30 uur. 
 
 

 Agendapunt Aktiepunt  
 

Verantwoordelijk 

1 3 Herstel balkonvloer nummer 12 NAVB  

2 3 Herstel gebreken balkons 20,40,44,50 NAVB  

3 8 Jaarlijks doorspuiten rioleringen tuin NAVB 

4 11 HR doornemen Leden 

 
 
 


