
 

 
 
 
 
 
 

 

Heemraadweg 407 
1382 GZ  Weesp 

 

 
 
 

Vraagprijs € 307.500,- k.k. 
 

 



 

Heemraadweg 407, 1382 GZ Weesp 
 

 
 
Op de vierde woonlaag gelegen driekamer appartement met lift, balkon op 
het zuiden en berging op de begane grond! 
 
In een uitstekend verzorgd appartementengebouw gelegen ruim bemeten 
driekamer appartement van 96 m² (conform de NEN 2580 norm) geheel 
voorzien van dubbele beglazing, een zonnig ruim 10 meter breed balkon 
welke is gesitueerd op het zuiden, lift en een berging op de begane grond. 
 
Op loopafstand bevindt zich onder andere het gezellige en historische 
centrum met winkels en horecagelegenheden en het NS-station (vanwaar 
Amsterdam CS slechts 17 minuten reizen is en Schiphol slechts 22 
minuten) en in de directe nabijheid bevinden zich sportaccommodaties, 
kinder(dag)opvang, scholen en uitvalswegen richting onder andere 
Amsterdam, luchthaven Schiphol, AMC, Utrecht en Hilversum. 
 
 
Indeling: 
 
Via de centrale toegang met de lift, de brievenbussen, de intercom, de 
bergingen en het trappenhuis bereikt men het appartement. 



 

Entree, hal voorzien van de meterkast, toilet met fontein, royale badkamer 
aan ze voorzijde (voorheen een slaapkamer) voorzien van ligbad, douche 
en wastafelmeubel, separate ruimte met aansluiting voor wasmachine en 
droger (voorheen de badkamer), speelhal/eetkamer, eerste slaapkamer 
aan de achterzijde met entree naar het zonnig balkon gesitueerd op het 
zuiden, tweede slaapkamer aan de achterzijde en een living eveneens met 
entree naar het zonnig balkon gesitueerd op het zuiden en een keuken 
voorzien van diverse apparatuur aan de voorzijde welke eveneens 
bereikbaar is vanuit de hal. 
 
De berging bevindt zich in de onderbouw en is bereikbaar vanuit de 
centrale hal. 
 
De servicekosten van het appartement bedragen € 192,37 per maand. Dit 
bedrag is o.a. inclusief reservering voor onderhoud, opstal- en 
glasverzekering en exclusief € 100,00 voorschot voor de verwarming en 
water. 
 
 
Afwerkingsniveau en installaties: 
 
Dit appartement bevindt zich in een goede staat van onderhoud en is 
uitgevoerd in een frissen en lichte kleurstelling. Vloeren zijn grotendeels 
voorzien van hout. Wanden en plafonds zijn grotendeels voorzien van 
stucwerk. Alle ramen en kozijnen zijn geheel voorzien van dubbele 
beglazing. De meterkast is voorzien van meer dan voldoende groepen met 
aardlekbeveiliging en tevens bevindt zich hier de gas-, water- en 
elektriciteitsmeter. De keuken is voorzien van alle benodigde apparatuur. 
 
 
Buitenruimte: 
 
Dit driekamer appartement is voorzien van een zonnig balkon welke is 
gesitueerd op het zuiden en bereikbaar is vanuit de living en vanuit een 
slaapkamer. 
 

 
Gebruiksoppervlakten: 
 

- Wonen: 95,10 m²; 
- Overige inpandige ruimte: niet van toepassing; 
- Gebouwgebonden buitenruimte: 14,00 m² (balkon); 
- Externe bergruimte: 8,60 m² (berging); 



 

Dit object is met de grootste zorgvuldigheid ingemeten volgens de 
Meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen (NEN 2580). Alle verstrekte 
gegevens zijn met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron 
afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Alle door ons verstrekte informatie is geheel 
vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
 
Kortom: 
 
Wilt u ook wonen nabij het NS-station en het gezellige historisch centrum 
met winkels, horecagelegenheden en restaurants dan is dit royale 
driekamer appartement misschien iets voor u. Nieuwsgierig? Bel voor een 
bezichtiging en wij laten dit appartement graag aan u zien! 
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N E N  2580  M E E T R A P P O R T   
Gemeten conform de actuele branchebrede Meetinstructies Gebruiksoppervlakte Woningen en Bruto Inhoud Woningen gebaseerd 
op de NEN 2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalings-methoden’, inclusief het 
correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.  

 

 
 

 

Object type Woning 
 

Adres Heemraadweg 407 
 

Postcode/Plaats 1382 GZ Weesp 
 

 

 

Datum Meetopname 10 oktober  2022 
 

Datum Meetrapport 12 oktober  2022 
 

  
 

Meetcertificaat Type  A  Op locatie gecontroleerd en ingemeten 
 

Status Definitief 
 

 

 

Opdrachtgever Koster Di Giacomo 
 

Adres Nieuwstad 26 
 

Postcode/Plaats 1381 CC WEESP 
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Informatie bij het rapport 
 

 

Het navolgend meetrapport is met de grootste zorgvuldigheid op basis van de NEN 2580 

samengesteld, waarin de gebruiksoppervlaktes gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn 

aangegeven. Het meetrapport is daarbij opgesteld conform actuele Meetinstructies 

Gebruiksoppervlakte Woningen  en Bruto Inhoud Woningen welke gebaseerd zijn op de de richtlijn 

NEN 2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en 

bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. 

 
 

Verantwoording Meetrapport NEN 2580 
 

 

 De meting heeft plaatsgevonden op 09 september 2022 waarbij de maatvoering van alle ruimten 

is nagemeten en genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie; 

 Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is 

voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden; 

 Op de zolderverdieping is er eventueel rekening gehouden met een beperkte  stahoogte < 1,50 

meter, veroorzaakt door de schuine daklijn.  
 

Hierbij zijn navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld: 

Bruto vloeroppervlakte  - Woning 103,40 m2 

Bruto vloeroppervlakte  - Geheel Perceel 129,60 m2 
  

Gebruiksoppervlakte(n) -  Wonen 95,10 m2 

  
Gebruiksoppervlakte(n) -  Overige inpandige ruimte(n) 0,00 m2 

  
Gebruiksoppervlakte(n) -  Gebouwgebonden buitenruimte(n) 14,00 m2 

  
Gebruiksoppervlakte(n) -  Externe bergruimte(n) 8,60 m2 
  

Bruto inhoud - Woning 304,00 m3 

Bruto inhoud - Geheel Perceel 378,19 m3 
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Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader 
 

 
Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de actuele Meetinstructies 

Gebruiksoppervlakte Woningen  en Bruto Inhoud Woningen gebaseerd op de NEN 2580:2007 NL, 

inzake ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, 

inclusief het correctieblad C1:2008 en voor zover relevant confom de NTA 2581 ‘Opstellen van 

meetrapporten volgens NEN 2580’. 

 

Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm,  mits er sprake is van relevantie tot 

dit rapport. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen alsmede de hiervan afgeleide 

”Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN-2580” en de ”Meetinstructie 

bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN-2580”  in de actuele versies vastgesteld door NVM, 

VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. 

 
 

Brutovloeroppervlakte (BVO) 
 

 
De brutovloeroppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten 
op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de 
desbetreffende ruimte of een groep van ruimten omhullen. 
 

- Bij bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide met een 
oppervlakte die groter dan of gelijk is aan 4,0 m2 (inclusief de ruimte voor verticaal verkeer). 

- Indien binnenruimte aan een aanpalende binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het 
hart van de desbetreffende scheidingsconstructie. 

- Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak 
van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan het BVO van de binnenruimte. 

 
 

Gebruiksoppervlakte (GO) 
 

 
De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op 
vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van 
ruimten omhullen. 
 
Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend: 

 

- Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m2; 

- Constructieve delen zoals dragende binnenmuren en (leiding) schachten en vrijstaande 
constructies zoals kolommen of een nis dan wel inspringend gebouwddelen, indien de 
horizontale doorsnede daarvan kleiner is dan of gelijk is aan 0,50 m2; 

- Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto-hoogte 
kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen. 
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Gebruiksoppervlakte: Overige inpandige ruimte 
 

 
Een ruimte(n) is overig inpandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt: 

- Het hoogste punt tussen 1.50 meter en 2 meter hoog is; 

- Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2 m 
kleiner is dan 4 m2; 

- De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, 
een garage of een niet te belopen zolder; 

- Er sprake is van een bergzolder dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een 
nietvaste trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan een 
halve vierkante meter. 

 

In twijfelgevallen worden de ruimte gerekend als woonruimte. Gang, keuken en bijkeuken, 
wasmachineruimte, pantry, kitchenette, CV‐ruimte, vaste kast en meterkast worden allen gerekend 
als woonruimte. 
 

Buitenruimten 
 

 
De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit 
meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en 
patio’s vastgesteld op basis van de netto oppervlakte.  
 
Een ruimte(n) is gebouwgebonden buitenruimte(n) indien deze ruimte(n) niet of slechts gedeeltelijk 
is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan 
een balkon of dakterras. In geval van een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, 
wanneer en voorzover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de 
woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte(n) te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op 
de algemene regel en NEN2580. 
 

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt 
onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte: 

- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale 
projectie van de overkapping; 

- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de 
opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de 
vloerconstructie. 

 
Een ruimte(n) is externe bergruimte(n) indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de 
ruimte(n) alleen bereikbaar is via de open lucht. Verder geldt dat externe bergruimte(n) nooit een 
woonfunctie kan hebben. Externe bergruimte(n) worden volledig ingemeten, dit voor zover op 
locatie toegankelijk. 
 
 

Perceel (kadastrale grenzen) 
 

 
Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze 
oppervlakte uitsluitend indicatief bedoeld.  
 
Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een 
gecertificeerde landmeter te raadplegen. 
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MEETINSTRUCTIES en NEN 2580 
 

 
Bovenstaande definities en uitleg zijn een verkorte samenvatting van de actuele Meetinstructies en 
de NEN 2580. Indien u de volledige context wenst te weten verzoeken wij om deze instructies en de 
norm te bestuderen. 
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MEETSTAAT GEBRUIKSOPPERVLAKTEN EN

MEETRAPPORT GEBASEERD OP DE NEN 2580:2007/C1:2008

Datum Meetopname 10 oktober 2022 Meetbedrijf

Datum Meetrapport 12 oktober 2022 Opsteller

Opnemer

Meetcertificaat Type A - ingemeten op locatie Status Definitief

Object type Woning Verklaring Meetcertificaat :

Adres Heemraadweg 407

Postcode/Plaats 1382 GZ Weesp

Opdrachtgever Koster Di Giacomo

Adres Nieuwstad 26

Postcode/Plaats 1381 CC, Weesp

BVO BVO AFTREK GEBRUIKSOPPERVLAKTEN CONFORM NEN 2580:2007 OPPERVLAKTE INHOUD

Verticaal Verkeer Woonruimte

(excl. Vides etc. > 4 m2 ) (BVO-NVO) < 1,50 m M3

(B+C+D+E+F+G+H) B C D E F G H I

117,80 8,70 0,00 0,00 95,10 0,00 14,00 0,00 346,33

Woon-/werkruimte 103,40 8,30 - - 95,10 - - - 304,00

Balkon (Overdekt) 14,40 0,40 - - - - 14,00 - 42,34

11,80 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 31,86

Berging (EXT) 11,80 3,20 - - - - - 8,60 31,86

129,60 11,90 0,00 0,00 95,10 0,00 14,00 8,60 378,19
Procentueel tov BVO 100% 9,18% 0,00% 0,00% 73,38% 0,00% 10,80% 6,64%

Totalen Woning 103,40 T.b.v. Funda opgave in rood → 95,10 0,00 14,00 8,60 304,00

Totalen geheel Perceel 0,00

Extra 0,00

-

Vides/Schalmgat

Object opgesplitst >  4 m2 

Aper bouwlaag

Zesde Verdieping 0,00

-

-

Bruto vloer-

oppervlakte

Tarra
oppervlakte Ruimte met

beperkte stahoogte

Overige inpandige 

ruimte

Gebouwgebonden 

buitenruimte

Externe 

buitenruimte
> 4 m2 & Niet 

toegankelijke ruimten

Bruto 

inhoud

M  E  E  T  C  E  R  T  I  F  I  C  A  A  T

Maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd 

en ingemeten.

Meetrapporten opgestekd conform de door de NEN uitgegeven NTA 

2581:2011 "Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580:2007 incl. 

correctieblad C1:2008" in combinatie met de hiervan afgeleide ”Meetinstructie 

bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN-2580” en de 

”Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN-2580”  in de 

2016 versies vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging 

Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer.

PRE BVO AFTREK POST BVO AFTREK
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Agenda

VvE Heemraadweg 101-809, gevestigd te Weesp  (96151)

Vergadering van eigenaars
Datum: maandag 9 mei 2022, aanvang 19:00 uur
Locatie: Stichting Accommodatiebeheer WVGV, Papelaan 126B, Weesp

Opening1.
Benoemen voorzitter van de vergadering
Vaststellen aantal uit te brengen stemmen
Vaststellen agenda

Over agendapunten die vooraf gemeld zijn, kan de vergadering een geldig besluit nemen. Wilt u een
agendapunt toevoegen? Stuur dit uiterlijk 7 dagen voor de vergadering naar MVGM VvE, bij voorkeur per
e-mail naar; (servicedesk.vve@mvgm.nl of s.azdoud@mvgm.nl) met als onderwerp Agendapunt ALV VVE +
96151

Mededelingen & ingekomen stukken2.
MVGM VvE werkt per 1 januari 2021 volledig digitaal. Hierover hebben wij u vorig jaar schriftelijk
geinformeerd. Alle vergaderstukken treft u op het portaal van uw VvE aan. 
Verklaring bij verhuur woning dient volgens splitsingsakte/ artikel 24 van het modelreglement
1992 ingevuld en ingeleverd te worden bij de beheerder en/of bestuur (bijlage).
Eigenaren, die hun woning verhuren, kunnen geen betalingsregeling treffen.
Naambordjes
Per 1 juli 2022 worden rookmelders in bestaande bouw (alleen woningen) verplicht. Deze
verplichting bestond al voor nieuwbouw. Dit houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent voor het
aanschaffen en plaatsen van rookmelders in uw woning. Aanleiding voor deze wijziging in het
bouwbesluit is het aantal dodelijke slachtoffers bij woningbranden. Onderzoek heeft aangetoond dat
de aanwezigheid van rookmelders mensenlevens kan redden. De invoerdatum van 1 juli 2022 klinkt
nog ver weg en is gekozen om gebouwverantwoordelijken en huiseigenaren voldoende tijd te geven
om zich op deze aanpassing voor te bereiden. 

Notulen, actie- en besluitenlijst vergadering van eigenaars d.d. 8-9-20203.
De notulen van de vergadering van eigenaars zullen tekstueel worden vastgesteld. Indien u tekstuele
opmerkingen heeft op de notulen kunt u deze tot 7 dagen voor de vergadering per mail aankondigen bij uw
accountmanager.

Heeft u vragen over de notulen of wilt u een tekstuele aanpassing? Stuur dit uiterlijk 7 dagen voorafgaand
aan de vergadering bij voorkeur per e-mail naar; (servicedesk.vve@mvgm.nl of s.azdoud@mvgm.nl) met
als onderwerp Notulen ALV VvE + 96151. Wanneer er geen vragen of aanpassingen zijn ontvangen, wordt
het vaststellen van de notulen in stemming gebracht zonder verder inhoudelijk te worden besproken
(bijlagen)

Financiën boekjaren 2020 en 20214.
Toelichting vanuit het bestuur oa. stookkosten en samenwerking MVGM
Verslag kascommissie
De jaarrekeningen 2020 en 2021 worden ter vaststelling aan de vergadering voorgelegd. Conform
het BW 2:48 dient de jaarrekening na goedkeuring ondertekend te worden door het bestuur
Op advies van de kascommissie en met vaststelling van de jaarrekening zal decharge -
goedkeuring voor het door het bestuur gevoerde financiële beleid - in stemming worden gebracht.
Bestemming negatieve exploitatieresultaten - verrekening eigenaren of reservefonds. Bij negatieve
exploitatiresultaten dienen die conform akte verrekend te worden met de eigenaren.

Onderhoud complex5a.
Bespreken en besluit MJOP (versie 22-3-2022)  en de werkzaamheden 2022 en 2023 (Bijlage)
Bespreken en besluit offerte Skylift voor vervanging liftmachine d.d. 28-02-2022 ad. € 13.192,- excl.
BTW (Bijlage)
Opzegging ontvangen contract voor onderhoud collectieve cv installatie door Comfort Services
(Bijlage)

Er wordt een mandaat voor het bestuur gevraagd om bij een ander bedrijf een
onderhoudscontract af te sluiten na ontvangst offerte(s)



Bespreken en besluit offertes voor reiniging balustrade beplating 
Orange Bedrijfsdiensten d.d. 09-02-2021 ad. € 2.300,- excl. BTW (Bijlage)
MM Cleaning (Bijlage volgt nog op het portaal)

Stank vanuit de ventilatie

Begroting 20226.
De (concept) begroting 2022 bekleedt een verhoging ten opzichte van de laatstelijk vastgestelde begroting.
Deze verhoging wordt over de eigenaren omgeslagen en betekent dus een verhoging in de bijdrage. Met de
begroting is tevens een overzicht met het nieuwe termijnbedrag van de eigenaren meegezonden. De
begroting zal worden toegelicht en in stemming worden gebracht.

Bespreken verhoging voorschot stookkosten (Bijlage)
Vaststellen begroting 2022 en bijbehorende bijdrage met terugwerkende kracht ingaande per 1
januari 2022. 

concept begroting incl. schoonmaak galerij platen ad. € 156.809,- (bijlage)
concept begroting excl. schoonmaak galerij platen ad.  € 153.809,- (bijlage)

Toestemming plaatsing airco Heemraadweg 6017.
De eigenaar van huisnr 601 geeft aan graag een airco te willen plaatsen. De beheerder adviseert de VvE
om indien hier goedkeuring voor wordt verleend, dat hier ook technische voorwaarden aan worden
vastgesteld.

Bespreken en besluit toestemming plaatsing airco woning Heemraadweg 601
Bespreken en besluit verlenen mandaat aan het bestuur voor verlenen toestemming plaatsing airco
buiten de vergadering om volgens specificatie VvE

Formaliteiten7.
Vaststellen incassomandaat.

Vaststellen boeteregeling en procesmandaat7a.
MVGM adviseert de VvE om een boetebepaling met doorlopend procesmandaat op te nemen in het
Huishoudelijk Reglement, danwel als besluit op te nemen in de notulen. Als vergaderstuk treft u zo’n
boetebepaling aan, die een op een in het HHR of notulen kan worden overgenomen. De boetebedragen die
hierin staan vermeld, zijn al eerder door de kantonrechter getoetst en geldig bevonden. MVGM adviseert de
VvE dan ook om de bedragen niet te wijzigen. Daarnaast beveelt MVGM de vergadering aan om het
procesmandaat (laatste zin van de bepaling) steeds te verlengen op de jaarlijkse vergadering. Als bestuur
nemen wij dit advies graag over, voor het geval dat het onverhoopt nodig is.

Bespreken en besluit boetebepaling en doorlopen procesmandaat opnemen in het HHR danwel
opnemen als besluit in de notulen (bijlage)

Huishoudelijk Reglement8.
Vanuit het bestuur is het Huishoudelijk Reglement aangepast en deze wordt voorgelegd aan de vergadering
ter vaststelling.

Geluidsoverlast (ingebracht door mevr. van Noord)
Scootmobiel opladen in benedenhok
Bespreken en besluit Huishoudelijk Reglement (Bijlagen)

Benoeming bestuur- en commissieleden9.
Nieuwe bestuurders of commissieleden gaan akkoord met publicatie van hun persoonsgegevens via het
eigenarenportaal.

(Her)benoemen bestuur en commissies9a.
Benoemen bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Mevr. A. Rook
Mevr. N. Mateman
Mevr. W. Visser

Mevr. A. Rook heeft aangegeven te willen aftreden als bestuurslid. Er wordt bij deze een oproep gedaan
voor nieuwe bestuursleden.

Benoemen kascommissie
Voor controle van de kasstukken dient er jaarlijks een kascommissie te worden samengesteld. De laatst
benoemde kascommissieleden zijn niet meer beschikbaar. Indien er geen kanidaten zjin voor de
kascommissie zal het extern worden uitbesteed tegen additionele kosten bij VVE Kascheck ad. € 585,- excl.
BTW.



Dhr. P. Otten heeft zich kandidaat gesteld voor de kascommissie.

Benoemen technische commissie
Deze wordt gevormd door:
Dhr. B. van der Vliet
Dhr. D. van 't Hart

Benoeming van een energiecommissie
Vanuit het bestuur en de technische commissie is de wens om een energiecommissie te benoemen.

Eventuele kandidaten voor een functie als bestuurs- of commissielid kunnen zich tot 7 dagen voor de
vergadering bij de accountmanager kenbaar maken.

Beschikking reservegelden en onttrekking reservefonds10.
In de bijlage welke in uw portaal is geupload treft u een verdere toelichting aan behorend bij deze
agendapunten.

Beschikking over de reservegelden10a.
MVGM VvE is een SKW gecertificeerde beheerder. Vanuit het modelreglement en de
beoordelingsrichtlijnen van het SKW is de eis dat er personen worden aangewezen om te beschikken over
de gelden van het reservefonds. Indien wenselijk kan MVGM VvE dit voor uw VvE verzorgen. MVGM VvE
draagt dan zorg voor het beheren van de gelden en het verzorgen van de betalingen, eventueel na
goedkeuring van de externe factuurcontroleur.
 
Het voorstel is om MVGM VvE dit te laten verzorgen, indien er geen kandidaten beschikbaar zijn.
 
Eventuele kandidaten voor deze functie kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de
accountmanager kenbaar maken.
 

Onttrekking uit het reservefonds inzake het gepland groot onderhoud10b.
In het reglement van splitsing is opgenomen, dat er 2 reservefondsbeheerders door de vergadering dienen
te worden aangesteld, welke over de gelden van het reservefonds beschikken. Van de
reservefondsbeheerders dient één de voorzitter van de vergadering en de ander een eigenaar te betreffen.
Indien er geen kandidaten beschikbaar zijn kan MVGM dit voor uw VvE verzorgen.

Deze functie houdt in dat hij/zij de online controle en goedkeuring op facturen ten laste van het reservefonds
behandeld.
Voorstel is om mevr. W. Visser dit te laten doen aangezien zij de facturen van de VvE reeds fiatteert.

De benoeming van de kandidaten zal in stemming worden gebracht. Eventuele kandidaten voor deze
functie kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de accountmanager kenbaar maken.

Aanpassingen Heemraadweg 10211.
Toelichting op de status van dit agendapunt zoals vastgesteld in de vorige vergadering van d.d.08-09-2020

Rondvraag en sluiting12.
De rondvraag is bedoeld voor korte en informatieve vragen over algemene zaken van de VvE waarop direct
een antwoord kan worden gegeven. Ook is de rondvraag bedoeld voor eventuele onderwerpen die niet op
de agenda staan of niet onder een agendapunt kunnen worden gesteld.



Notulen

VvE Heemraadweg 101-809, gevestigd te Weesp  (96151)

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden maandag 9 mei 2022, aanvang 19:00 uur.

Totaal aantal stemmen: 6570; aantal stemmen vertegenwoordigd: 3495 (53,2 procent)

1. Opening

Benoemen voorzitter vergadering
Mevrouw N. Mateman wordt benoemd als voorzitter van de vergadering. De voorzitter opent de vergadering
en heet de aanwezigen welkom.

Vaststellen aantal uit te brengen stemmen
Blijkens de presentielijst zijn er voldoende stemgerechtigden/gevolmachtigden aanwezig om rechtsgeldige
besluiten te kunnen nemen ten aanzien van de geagendeerde onderwerpen, behalve besluiten die met een
gekwalificeerde meerderheid genomen dienen te worden.

Vaststellen agenda
De vergadering besluit met meerderheid van stemmen de agenda vast te stellen.

2. Mededelingen & ingekomen stukken

Mededelingen
MVGM VvE werkt per 1 januari 2021 volledig digitaal en wijst erop dat alle vergaderstukken zijn in te
zien via het portaal.
Een eigenaar kan zijn privé gedeelte met inbegrip van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de
gemeenschappelijke zaken en rechten aan een ander in gebruik geven, mits hij er voor zorgdraagt dat
die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in
tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het
eventuele huishoudelijk reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het
Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven.
Vanuit het bestuur wordt er medegedeeld dat eigenaren die hun woning verhuren geen
betalingsregeling kunnen treffen met de VvE.
Naambordjes kunnen de eigenaren zelf bestellen bij het onderdelenhuis aan de Slijkstraat 47 in
Weesp. Hierbij dient men te vermelden dat het voor complex Heemraadweg 101-809 is.
Ter informatie wordt medegedeeld dat per 1 juli 2022 rookmelders in bestaande bouw (alleen
woningen) verplicht worden. Deze verplichting bestond al voor nieuwbouw. Dit houdt in dat u zelf
verantwoordelijk bent voor het aanschaffen en plaatsen van rookmelders in uw eigen woning.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen.

3. Notulen, actie- en besluitenlijst vergadering van eigenaars d.d. 8-9-2020
Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen op-of aanmerkingen n.a.v. de notulen ontvangen.

Mevr. Pronk, dochter van eigenaar dhr Pronk is namens hem aanwezig samen met de vorige eigenaresse
mevr. Van Aggele. Zij geven aan agendapunt 11 waarover eerder in de notulen is gesproken van 8-9-2020 nu
te willen bespreken. De eigenaren hebben daar geen bezwaar tegen en geven aan niet op de hoogte te zijn
van het dispuut.

Er volgt een discussie over een eerder gegeven toestemming in 2019 vanuit MVGM betreffende de
afgekoppelde cv installatie naar de oud eigenaar. Vanuit zowel het bestuur als de beheerder wordt
aangegeven, dat er een besluit ligt vanuit de vergadering van 8 september 2019, waarin de nieuwe eigenaar
de woning in oude staat moet terugbrengen betreffende de cv installatie. Er is in strijd met de splitsingsakte
gehandeld en geen toestemming gevraagd om de installatie te ontkoppelen. 

Mevr. Pronk is het er niet mee eens en geeft aan dat dhr. Pronk en mevr. Van Aggele het een en ander bij de
notaris hebben vastgelegd en of de beheerder contact wil opnemen met de notaris. De beheerder geeft aan
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dat de notaris contact mag opnemen op verzoek van hen. Tevens wijst zij op het besluit dat reeds door de
vergadering is genomen.

De notulen d.d. 08-09-2020 worden in stemming gebracht. De vergadering besluit met meerderheid van
stemmen de notulen ongewijzigd vast te stellen.

4. Financiën boekjaren 2020 en 2021

Toelichting vanuit het bestuur oa. stookkosten en samenwerking MVGM
Mevr. A. Rook geeft de vergadering een toelichting op de eindafrekening stookkosten waar door veel
eigenaren vragen over zijn gesteld. Er is geconstateerd, dat de voorschotbijdragen stookkosten, die de
eigenaren maandelijks aan de VvE betalen, niet toereikend zijn om de voorschotfacturen van de leveranciers
te betalen. Hierdoor schiet de VvE het verschil voor en houd zelf weinig in kas voor het groot onderhoud. 

De eigenaren stellen vragen met betrekking tot de laatste eindafrekening waar tevens een correctie is
doorgevoerd vanuit het voorgaande jaar. Hierdoor hebben veel eigenaren moeten bijbetalen. Dhr. D. van 't
Hart legt uit dat de correctie te maken heeft gehad met de kapotte hoofdmeter. Nadat deze gerepareerd was,
is het verbruik gecorrigeerd en meegenomen in de laatste eindafrekening. Er is navraag gedaan bij
rechtsbijstand en blijkt dat PWN in zijn recht staat, omdat er een clausule is opgenomen dat dit soort situaties
kunnen voorkomen.

Een van de eigenaren stelt de vraag om de eigenaren individueel toegang te geven tot hun verbruik via het
Techem portaal. Dit is een mogelijkheid die het bestuur en beheerder gaan navragen.

Verslag kascommissie
De kascommissie heeft diverse vragen over de jaarrekening 2020 en 2021. Zij adviseren de vergadering nog
niet in te stemmen.

Jaarrekening 2020 en 2021
De vergadering besluit met meerderheid van stemmen de jaarrekening 2020 en 2021 niet vast te stellen.

De beheerder zal in contact treden met de kascommissie en de penningmeester om de vragen te
beantwoorden.

5a. Onderhoud complex

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
Dhr. C. Boon geeft een toelichting op het MJOP (versie 22-3-2022) en de werkzaamheden 2022 en 2023.

Het licht in de bergingen is al vervangen in 2019 voor Led verlichting zonder sensor omdat het bestuur
destijds hiervoor gekozen had. Led verlichting dient wel om de 5 jaar vervangen te worden dit gaat
spelen in 2023.
Groot onderhoud aan liftmachine door Skylift, hierdoor zal de lift een aantal dagen buiten werking zijn.
Een noodinstallatie is heel duur. Eventueel zou men een noodvoorziening kunnen treffen.
Schilderwerken door Pover nieuwe offertes opvragen voor entree en galerij zijde.
Het vervangen van de CV installatie is opgeschoven naar 2023. er zal nog een offerte worden
opgevraagd. Dit zal met het bestuur besproken worden. Het advies is om voor een cascade oplossing
te gaan, waarbij meerdere ketels worden aangesloten. Dhr. Otten stelt de vraag waarom niet gelijk
van gas af. Het bestuur gaat hiervoor in overleg. Er zal een extra vergadering in het najaar komen om
een besluit te nemen over de CV installatie.

Vervanging liftmachine
De vervanging van de liftmachine wordt besproken en mevr. A. Rook geeft aan dat er een planning zal worden
afgegeven, waar alle eigenaren zich aan dienen te houden. Er wordt ook een dringend verzoek gedaan om
elkaar te helpen als de lift  tijdens de werkzaamheden aan de liftmachine buiten werking is.

De vergadering besluit met meerderheid van stemmen de offerte van Skylift  d.d. 28-02-2022 ad. € 13.192,-
excl. BTW in opdracht te geven.

Reiniging balustrade beplating
Dhr. C. Boon licht toe dat een oude offerte ligt van Orange Bedrijfsdiensten d.d. 09-02-2021 ad. € 2.300,- excl.
BTW., waarbij zij al hebben aangegeven dat dit bedrag ca. € 3.000,- zal worden. MM Cleaning heeft
aangegeven dat de kosten ca. € 5.000,- bedragen. Er wordt een mandaat gevraagd aan het bestuur om een
keus te maken bij ontvangst van de definitieve offertes. Er zal bij een derde bedrijf offerte worden opgevraagd.
Er wordt gesproken over het zelf reinigen van de beplating waarbij de meerderheid van de eigenaren voor
uitbesteden kiezen.
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De vergadering besluit met meerderheid van stemmen het bestuur mandaat te verlenen om een keus te
maken en opdracht te geven bij ontvangst definitieve offertes voor het reinigen van de balustrade beplating.

Opzegging onderhoud collectieve cv installatie
Comfort Services heeft zonder aankondiging het onderhoudscontract opgezegd met de VvE per 1 juli 2022. Dit
was niet voorzien en was een totale verrassing. Dhr. C. Boon heeft een offerte opgevraagd bij Ten Have. Hij
geeft daarbij aan dat het logisch is om het bedrijf die de CV installatie zal vervangen het onderhoud te laten
doen. Omdat er niet gewacht kan worden op de vervanging van de installatie en tot die tijd het onderhoud
moet worden uitgevoerd zal dit tijdelijk bij Ten Have worden ondergebracht.

De vergadering besluit met meerderheid van stemmen om het bestuur een mandaat te verlenen en voor het
afsluiten van een nieuw onderhoudscontract voor de CV installatie met een marge van 10% op het
contractprijs van Comfort Partners. Dit contract zal dan worden afgesloten met het bedrijf, die de CV ketels zal
plaatsen ook i.v.m. garantie.

Werkzaamheden technische commissie
Dhr. C. Boon informeert de eigenaren over de besparingen die de VvE doet door de inzet van dhr. Bert van
Vliet (technisch commissielid). Hij kijkt op locatie als er een melding wordt gedaan van een reparatieverzoek
en kan kleine onderhoudswerkzaamheden zelf verhelpen. Hierdoor hoeft het niet uitbesteed te worden wat de
VvE geld scheelt. 

Stank vanuit de ventilatie
Er wordt een toelichting gegeven door dhr. C. Boon en dhr. B. van Vliet over de stankoverlast die inmiddels is
verholpen. Er wordt tevens aangegeven dat de eigenaar zelf verantwoordelijk is (kosten) voor de leidingen
vanuit keuken/toilet/doucehe in de woning tot de standleiding. Er wordt geadviseerd om een stankafsluiter aan
te brengen als men last heeft van stankoverlast.

6. Begroting 2022

Verhoging stookkosten
Mevr. W. Visser licht toe dat de VvE door de te laag ingestelde voorschotten de stookkosten aan het
voorschieten is, wat ten koste gaat van de liquide middelen van de VvE.
Er is een voorstel gedaan voor het verhogen van de voorschotten door de eigenaren zelf voor een minimaal
bedrag gebaseerd op de m2. Het verzoek is om deze zelf aan te laten passen bij debiteurenbeheer. 

Begroting 2022
Er zijn 2 concept begrotingen toegevoegd aan de vergaderstukken, die een verhoging ten opzichte van de
laatstelijk vastgestelde begroting bekleden, met en zonder reiniging galerij platen. 
Uiteindelijk wordt er gekozen voor de begroting ad. € 153.809,- in stemming te brengen.

De vergadering besluit met meerderheid van stemmen de begroting 2022 ad. € 153.809 vast te stellen met
terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2022.

De eigenaren willen graag weten hoe de nieuwe VvE bijdrage verrekend wordt. De beheerder geeft aan dat er
2 manieren zijn:
Een aparte factuur voor het verschil tussen gefactureerde vve bijdrage en de nieuw vastgestelde vve bijdrage
tot eind mei 2022 en daarna het nieuwe vve bijdrage (vastgesteld begroting 2022)
Met ingang van 1 juni wordt de nieuwe vastgestelde VvE bijdrage (vastgesteld begroting 2022) verhoogd met
het verschil van de afgelopen maanden tussen de oude bijdrage en de nieuwe bijdrage. 
 
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven voor incasso van uw periodieke bijdrage, welke door de
vergadering is vastgesteld, wordt uw bijdrage in de eerste week van elke periode geïncasseerd.

7. Toestemming plaatsing airco Heemraadweg 601
De eigenaar van huisnummer 601 is niet aanwezig om zijn aanvraag toe te lichten. Er volgt een discussie over
wat de voorwaarden zijn voor plaatsing. Dhr. Otten vraag of er een tekening, waar worden gaten geboord. Hoe
hoog is het geluid dat de airco produceert. De eigenaren hebben meerdere bezwaren en vragen, die niet door
de eigenaar beantwoord kunnen worden. Zij willen dit agendapunt niet in stemming brengen, totdat er meer
informatie verstrekt wordt vooraf.

De vergadering besluit met meerderheid van stemmen om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen
van een airco door eigenaar van de woning Heemraadweg 601.

7. Formaliteiten
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De beheerder geeft een toelichting op de formaliteiten.
 
De vergadering besluit met meerderheid van stemmen om onderstaand incassomandaat vast te stellen.
”Indien enig lid van de VvE in gebreke blijft om aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de VvE te
voldoen, is de bestuurder/beheerder bevoegd het nalatige lid administratie- en aanmaningskosten in rekening
te brengen. Het nalatige lid ontvangt achtereenvolgens een herinnering, aanmaning en laatste aanmaning, met
inachtneming van de termijnen en bepalingen krachtens de Wet Incassokosten (WIK). De
bestuurder/beheerder is daarnaast gemachtigd een invorderingsprocedure te starten door de op dat moment
openstaande vordering ter incassering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, waarbij de
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening komen van het nalatige lid. De
bestuurder/beheerder is bevoegd aan de gerechtsdeurwaarder opdracht te geven een gerechtelijke procedure
te voeren en verder het nodige ter incassering te verrichten. Daaronder begrepen het ter uitvoering leggen van
een tegen het in gebreke zijnde lid gewezen vonnis op een wijze als door de bestuurder/beheerder wenselijk
wordt geacht ter incassering van de vordering. Ook voor wat betreft de tijdens de incassoprocedure vervallen
c.q. te vervallen en door het nalatige lid te betalen bijdrage en / of kosten."

7a. Vaststellen boeteregeling en procesmandaat
MVGM adviseert de VvE om een boetebepaling met doorlopend procesmandaat op te nemen in het
Huishoudelijk Reglement, dan wel als besluit op te nemen in de notulen. Als vergaderstuk treft u zo’n
boetebepaling aan, die een op een in het HHR of notulen kan worden overgenomen. De boetebedragen die
hierin staan vermeld, zijn al eerder door de kantonrechter getoetst en geldig bevonden.

De eigenaren wordt gevraagd hoe zij staan tegenover een boetebepaling en doorlopend procesmandaat. Er
zijn voor en tegens. Dit agendapunt wordt uiteindelijk niet in stemming gebracht.

8. Huishoudelijk Reglement
Over het Huishoudelijk Reglement kan geen besluit worden genomen vanwege het ontbreken van een
gekwalificeerde meerderheid. De volgende vergadering zal het weer op de agenda gezet worden.

Mevr. van Noord licht haar ingebrachte punt betreffende geluidsoverlast door woningen die verhuurd worden.
Zij is in gesprek gegaan en dit is inmiddels opgelost.

In het gemeenschappelijk containerhok staat een scootmobiel welke niet de elektra vergoed. Vanuit het
bestuur en technische commissie wordt een vergoeding gevraagd van € 25,-. De aanwezige eigenaren kunnen
zich hierin vinden alsook de eigenaar van de scootmobiel.
Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is, dat er andere zaken in het containerhok geplaatst worden.

9. Benoeming bestuur- en commissieleden

9a. (Her)benoemen bestuur en commissies
Mevr. A. Rook treedt terug als bestuurslid vanwege privé omstandigheden. Dhr. M. Sih heeft interesse in een
bestuursfunctie maar dit is onder voorbehoud na zijn definitieve bevestiging.

De vergadering heeft kennis genomen van de kandidaten die zich beschikbaar stellen voor het bestuur en
besluit zoals onderstaand omschreven de kandidaten te benoemen:
Mevr. N. Mateman
Mevr. W. Visser
Dhr. M. Sih

De vergadering besluit de volgende kandidaten te herbenoemen als technische commissie:
Dhr. B. van Vliet
Dhr. D. van 't Hart

De vergadering besluit de volgende kandidaten te benoemen voor de kascommissie:
Dhr. P. Otten
Mevr. M.T. Bishoff

Nieuwe bestuurs- of commissieleden gaan akkoord met publicatie van hun persoonsgegevens via het
eigenarenportaal.

10. Beschikking reservegelden en onttrekking reservefonds

10a. Beschikking over de reservegelden
De vergadering besluit met meerderheid van stemmen MVGM VvE te machtigen ten aanzien van de
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beschikking over de reservegelden.

10b. Onttrekking uit het reservefonds inzake het gepland groot onderhoud
De vergadering besluit met meerderheid van stemmen mevrouw W. Visser te machtigen ten aanzien van
onttrekkingen uit de reservefonds.

11. Aanpassingen Heemraadweg 102
Dit agendapunt is besproken bij agendapunt  3. Notulen, actie- en besluitenlijst vergadering van eigenaars d.d.
8-9-2020.

12. Rondvraag en sluiting
Er zijn een aantal relevante vragen gesteld waarvan onderstaand een opsomming van het geen besproken.

Techem mogelijkheid voor eigenaren om eigen inloggegevens te krijgen om hun verbruik online in te
zien
Het dak is te klein voor zonnepanelen voor de VvE en bij onderhoud moeten de zonnepanelen
verwijderd worden.
Opmerking wordt geplaatst dat MVGM moeilijk te bereiken is telefonisch.
Verzoek tot indienen reparatieverzoeken bij de technische commissie. Er zal een briefje opgehangen
worden in gemeenschappelijke ruimte door het bestuur met contactgegevens.
Administratief en financieel beheer wordt gedaan door de Account manager van MVGM, mevr. S.
Azdoud.
Technisch beheer (MJOP/offertes opvragen/technische zaken) bij de Technisch manager MVGM, dhr.
C. Boon.
Mevr. N. Mateman is in contact met de ophaaldienst en gemeente over de vuilnisbakken. Er wordt
naar een oplossing gekeken evt. verstrekken van een tag aan het complex.
Bouw duurt langer waardoor op de parkeerplaatsen containers lang staan.
Verzoek om de intercom bij verbouwing niet los te koppelen, omdat deze dan bij de overige eigenaren
ook niet zal werken. Anders krijgt men rekeningen van EWN om de storing op te zoeken en op te
lossen.

 
 De voorzitter, mevr. N. Mateman, bedankt de leden voor komst en sluit de vergadering.

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

voorzitter                                             beheerder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

blz. 5Notulen d.d. maandag 9 mei 2022



Besluitenlijst

VvE Heemraadweg 101-809, gevestigd te Weesp  (96151)

Opening1.
1.1 1. Agenda vastgesteld

2. Voorzitter conform tekst notulen benoemd

Notulen, actie- en besluitenlijst vergadering van eigenaars d.d. 8-9-20203.
3.1 Notulen d.d. 08-09-2020 worden ongewijzigd vastgesteld.

Onderhoud complex5a.
5a.1 De vergadering gaat akkoord met de geprognotiseerde werkzaamheden in het MJOP voor 2021 en

2022.

Begroting 20226.
6.1 De vergadering besluit met meerderheid van stemmen de (concept) begroting 2022 ad. € 153.809

2022 vast te stellen. Deze verhoging wordt over de eigenaren omgeslagen en betekent dus een
verhoging in de bijdrage. Met de begroting is tevens een overzicht met het nieuwe termijnbedrag van
de eigenaren meegezonden. De begroting gaat in per 01 januari 2022.

Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven voor incasso van uw periodieke bijdrage, welke
door de vergadering is vastgesteld, wordt uw bijdrage in de eerste week van elke periode
geïncasseerd.
 
INDIEN NIET VAN TOEPASSING VERWIJDEREN >>>VERLAGING<<<
De vergadering besluit met meerderheid van stemmen te verlagen ten opzichte van de laatstelijk
vastgestelde begroting. 

Toestemming plaatsing airco Heemraadweg 6017.
7.1 De vergadering besluit met meerderheid van stemmen om geen toestemming te verlenen voor het

plaatsen van een airco door eigenaar van de woning Heemraadweg 601.

Formaliteiten7.
7.1 De vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met het vaststellen van het

incassomandaat.
De vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met inzage administratie SKW.
De vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met het vaststellen van de
appartementenclausule.

(Her)benoemen bestuur en commissies9a.
9a.1 De vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met de herbenoeming van de mevrouw

W. Visser als bestuurslid.
9a.2 De vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met de herbenoeming van de mevrouw

N. Mateman als bestuurslid.
9a.3 De vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met de herbenoeming van de heer M.

Sih als bestuurslid onder voorbehoud van zijn definitieve instemming.
9a.4 De vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met de herbenoeming van dhr. D. van 't

Hart voor de technische commissie:
9a.5 De vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met de herbenoeming van dhr. B. van

Vliet voor de technische commissie:
9a.6 De vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met de benoeming van dhr. P. Otten als

kascommissielid.
9a.7 De vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord met de benoeming van dhr. M.T. Bishoff

als kascommissielid.

Beschikking over de reservegelden10a.
10a.1 De vergadering besluit met meerderheid van stemmen MVGM VvE te machtigen ten aanzien van de

beschikking over de reservegelden.

Onttrekking uit het reservefonds inzake het gepland groot onderhoud10b.

blz. 6Notulen d.d. maandag 9 mei 2022



10b.1 De vergadering besluit met meerderheid van stemmen mevrouw W. Visser te machtigen ten aanzien
van onttrekkingen uit de reservefonds.
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Actiepuntenlijst

VvE Heemraadweg 101-809, gevestigd te Weesp  (96151)

Eigenaar Heemraadweg 601 aanvraag voor toestemming met informatie/tekeningen aanleveren
Status: Vastgelegd

Factuur sturen voor bijdrage elektra opladen scootmobiel € 25,- per jaar
Status: Vastgelegd
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Samera Azdoud)

Huishoudelijk Reglement volgende ALV op de agenda
Status: Vastgelegd
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Samera Azdoud)

blz. 8Notulen d.d. maandag 9 mei 2022



Jaarrekening

VvE Heemraadweg 101-809, gevestigd te Weesp  (96151)
Balans

2021
 balans

2020
 balans

Activa / Bezittingen / Debet

Debiteuren       32.846,52       -2.833,74

Overlopende posten          375,51        8.478,30

Tussenrekeningen          910,31        1.906,90

Liquide middelen      239.255,32      207.798,67

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet      273.387,66      215.350,13

2021
 balans

2020
 balans

Passiva / Schulden / Credit

Crediteuren        9.162,23       52.675,48

Onderhoudsreserve      268.059,69      203.060,74

Af te rekenen warmtekosten        9.173,12      -26.087,16
Ontvangen voorschotten       29.325,90       29.295,90
af: Uitgaven warmtekosten      -20.152,78      -55.383,06

Exploitatieresultaat      -14.101,94      -14.298,93

Berekend exploitatie resultaat        1.094,56            0,00

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit      273.387,66      215.350,13
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Jaarrekening

VvE Heemraadweg 101-809, gevestigd te Weesp  (96151)
Resultatenrekening

2021
 Werkelijk

2021
 Begroting

2022
 Begroting

2020
 Werkelijk

Kosten / Debet

Dotatie Onderhoudsreserve       80.914,00       80.914,00       80.914,00       79.327,00

Verzekering        7.471,87        7.200,00        8.000,00        7.244,16

Verenigingskosten       17.491,65       17.745,00       19.050,00       15.777,70

CV        1.882,38        1.800,00        2.000,00        1.814,00

Lift        3.347,63        2.900,00        3.500,00        2.920,15

Hydrofoor       -1.029,12          700,00          700,00          343,04

Brandblusmiddelen          694,65          145,00          145,00            0,00

Dagelijksonderhoud       14.269,23       11.000,00       15.000,00       16.931,77

Schoonmaakkosten       10.688,41        9.500,00       11.500,00       10.262,65

Elektra       11.329,82       11.000,00       13.000,00       10.086,80

Exploitatieresultaat       -5.264,81            0,00            0,00       -8.837,13

Berekend exploitatieresultaat        1.094,56            0,00            0,00            0,00

TOTAAL Kosten / Debet      142.890,27      142.904,00      153.809,00      135.870,14
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Jaarrekening

VvE Heemraadweg 101-809, gevestigd te Weesp  (96151)
Resultatenrekening

2021
 Werkelijk

2021
 Begroting

2022
 Begroting

2020
 Werkelijk

Opbrengsten / Credit

Ledenbijdrage      142.910,16      142.904,00      153.809,00      135.868,08

Rente          -19,89            0,00            0,00            2,06

TOTAAL Opbrengsten / Credit      142.890,27      142.904,00      153.809,00      135.870,14
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VvE Heemraadweg 101-809, gevestigd te Weesp  (96151)
MJOB 2022

Meerjarenplan en Liquiditeitsprognose

2022 20262023 2024 2025 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036Jaar
Beginsaldo
Beginsaldo reservefondsen totaal 268.060 157.825 59.201 123.356 199.723 106.081 148.970 229.679 121.439 206.243 239.767 126.365 213.122 226.863 102.866
Kosten
Binnenkant complex

Licht vervangen Bergingsruimte 8.948 10.021 11.224 16.235
155.000Vervangen CV installati / boilers

9.000Stelpost brievenbus, kromme deuren, privacy scherm 9.000 9.000 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
23.363Lift groot onderhoud

Vervangen warmtemeters 35.857
Buitenkant gebouw

Stelpost Dilitatievoegen vervangen 13.000
Vervangen hekwerk galerij / balkon nader te bepale 1
Hemelwaterafvoer vervangen 6.813
Vloerafwerking galerijzijde 11.028 13.986
Vloerafwerking balkonzijde 13.926

Daken
2.975Stelpost dakventilator 5.520 6.095 6.704

Vervangen dakbedekking 63.863
811Daklijst / boeidelen 913 1.028

Diversen
Entree het aanbrengen van een autom. deurdranger 3.849

Schilderwerk
Schilderwerk balkonzijde 135.000 159.300
Schilderwerk entree en trappenhuis 23.980 28.296 31.125
Schilderwerk galerijzijde 134.228 158.389 166.308
Stelpost houtrot balkonzijde 5.000 5.000
Stelpost houtrot galerijzijde 5.000 5.000 5.000
Schilderen van 2 kopgevels 26.206 30.923

191.149 181.156 20.028 9.500 181.226 46.447 10.413 201.185 10.000 63.176 212.036 13.849 88.878 228.668 6.704Totaal
Opbrengsten
Sparen

80.914Reservefonds A - Algemeen 82.532 84.183 85.867 87.584 89.336 91.122 92.945 94.804 96.700 98.634 100.606 102.619 104.671 106.764
80.914 82.532 84.183 85.867 87.584 89.336 91.122 92.945 94.804 96.700 98.634 100.606 102.619 104.671 106.764Totaal

Eindsaldo
Reservefonds A - Algemeen 157.825 59.201 123.356 199.723 106.081 148.970 229.679 121.439 206.243 239.767 126.365 213.122 226.863 102.866 202.926
Eindsaldo reservefondsen totaal 157.825 59.201 123.356 199.723 106.081 148.970 229.679 121.439 206.243 239.767 126.365 213.122 226.863 102.866 202.926

Afdruk d.d. 22 maart 2022 - MJOB 2022 -  Rentepercentage: 0,00 % - Prijsindex: 2,00 %
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